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VetNutrition Products
Keep One Step Ahead!

Wie is VetNutrition?

VetNutrition is een onafhankelijke Nederlandse 
groothandel, exclusief voor dierenartsen, opgericht 
in 2019, maar wel met meer dan 20 jaar ervaring in 
innovatieve en werkende voedingssupplementen met 
de allerbeste specifi caties voor paarden.

De reden dat VetNutrition zelfstandig is gestart, is 
omdat wij van mening zijn dat de kwaliteit van het 
huidige assortiment supplementen niet voldoet aan 
ons doel om te streven naar optimale ondersteuning 
van het dierenwelzijn.

Door te luisteren naar de behoeften van dierenartsen 
en hun klanten en hun patiënten, conform de Europese 
wet- en regelgeving en de zeer nauwe samenwerking 
met onze zorgvuldig geselecteerde producenten 
(allemaal met GMP+ en ISO), creëren we 
supplementen van de hoogste kwaliteit.

Onze missie om producten voortdurend te verbeteren, brengt ons ertoe wetenschappelijke studies van 
ingrediënten te onderzoeken en klinisch correcte manieren te vinden waarop ze kunnen worden gebruikt.

Wij streven naar een langdurige en duurzame relatie met onze klanten door het leveren van succesvolle 
supplementen in een markt die voortdurend verandert.
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ALLEEN VIA DE DIERENARTS niet via internet !!  ~  CONCURERENDE PRIJZEN en  GOEDE MARGES
Onze producten worden binnen Europa in bulk geproduceerd door gecertifi ceerde fabrikanten, die gespecialiseerd zijn 
in supplementen voor paarden. Zo kunnen we de verpakkings- en transportkosten laag houden. Behalve de distributie 
doen we alles in eigen huis, zodat we u de scherpste prijs kunnen bieden. Hierdoor krijgt u betere marges.

Nooit over datum: Deze dienst (EIGEN LABEL) kent geen minimale afname (m.a.w .... u kunt per stuk bestellen met 
eigen label). Wij kunnen uit uw naam het supplement met uw eigen label zelfs direct voor u naar uw klant opsturen.

   
  

    •  We gebruiken alleen de best presterende ingrediënten in de juiste samenstelling en hoeveelheden (formules)
    •  Onze gewrichtssupplementen bevatten bijvoorbeeld UC II (ongedenatureerd collageen type II), dat 250 keer      
        effectiever is dan het veelgebruikte gehydrolyseerde collageen type II.
    •  ULCR-187 (FerMaid Ease ®) hebben meerdere paardenklinieken wetenschappelijk onderzocht. 
    •  Onze producten werken dus beter.
    •  En als u uw eigen formulering op maat wilt… wij kunnen het maken !!
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OsteovitalOsteovital
Improving bone density

Lingehoeve Diergeneeskunde 
Veldstraat 3a • 4033 AK Lienden

0488 48 29 00 • www.delingehoeve.nl

Ter ondersteuning van dichtheid en sterke botten

Dier-N-artsen 
Hoogstraat 98a • 4909 AV Oosteind
0162 74 80 62 • www.diernartsen.nl

3kg
Powder

α DE BY-1 00002

Maag & Darm
Support

poeder

Dierenkliniek Landhorst
Grote Baan 9 • 5445 PA Landhorst

Houdt het complete spijsverteringsstelsel
van uw paard op topniveau!

We take care of your horse!

Maag & Darm

αDE BY-1 00002

pellet

DKW

ter ondersteuning van een gezonde spierfunctie 
en herstel bij werkende paarden.

MuscleAid Sport
DKW

ter ondersteuning van een gezonde spierfunctie 
en herstel bij werkende paarden.

MuscleAid Sport
pellet

MuscleAid Sport
pellet

MuscleAid Sport
pellet

DKW
MuscleAid Sport

Sportpaardenkliniek Wolvega 
Stellingenweg 10  •  8474 EA Oldeholtpade  •  T. 0561-688 555  •  www.dierenkliniekwolvega.nl

DKW MuscleAid Sport
ter ondersteuning van een gezonde spierfunctie, herstel en spieropbouw bij werkende paarden.

Aminozuren ondersteunen een gezonde spierontwikkeling. Spirulina geeft een natuurlijke opbouw van spieren. 
Het L-Carnitine bevordert de verbranding van vetten en het verkrijgen van meer energie.

αDE BY-1 00002

Sportpaardenkl iniek Wolvega •  Stellingenweg 10  •  8474 EA Oldeholtpade
T. 0561-688 555  •  info@dierenkliniekwolvega.nl  •  www.dierenkliniekwolvega.nl

pellet
Aanvullend diervoeder voor paarden.

Inhoud: 3000 gram
Batch Nr.: DT210345
T.H.T.: 12/2023

Gebruiksaanwijzing:
Paard: 500-550kg -   50 gram per dag
Ponies   25 gram per dag
Maatschep 50 ml (bijgesloten) bevat ± 40 gram.

Samenstelling: Sojaschroot (Non GMO) , molasse, spirulina

Analytische bestanddelen: Ruw eiwit 52,5%, ruwe as 8,9%, ruwe vezel 2,8%, ruw vet 4,1%.

Voedingsphysiologische toevoegingen p/kg:
HMB   (B-hydroxy B-methylbutyrate)   50.000 mg
L-Carnitine  (3a910)      20.000 mg
Gamma Oryzanol       10.000 mg
L-Lysine   (3.2.3)      10.000 mg
Dl-Methionine  (3c301)        4.000 mg
L-Threonine  (3c410)        2.000 mg

Bewaarcondities: Droog bewaren bij 10-20 °C. Buiten het bereik van kinderen houden.

Uw eigen
 specifi eke

QR code 
brengt uw klant 
in direct contact
met uw praktijk 

voor zijn 
bestelling 

van het 
gewenste 
product.

QR

 We zijn voortdurend op zoek naar 
wetenschappelijk onderzochte nieuwe
ingrediënten, om bestaande 
productformules te verbeteren of om 
nieuwe formules te ontwikkelen.



Bloed

VetNutrition HemoBooster
VetNutrition HemoBooster  voor gezonde bloedwaarden.

Opkikker bij lusteloze paarden en paarden die moeten herstellen, ondersteunt zuurstof transport in het bloed en 
cellulaire ademhaling . IJzer is noodzakelijk voor het aanmaken van rode bloedcellen. 
HemoBooster ondersteunt de capaciteit om vervoerde zuurstof vast te houden op het niveau van de spieren, 
organen en weefsel. Het ondersteunt de energie-capaciteit en de weerstand tijdens het werk.
Dus uitermate geschikt voor sportpaarden. Ondersteund paarden die voor bloedwormen worden behandeld.

HemoBooster  moet routinematig worden verstrekt voorafgaand aan races of wedstrijden om maximale niveaus 
van essentiële bloed-voedingsstoffen te helpen die paarden en pony’s nodig hebben.
Veel van het ijzer in grond en kruiden is geoxideerd en niet beschikbaar voor het dier. Hoge innames van 
mangaan zullen ook de absorptie van ijzer blokkeren. Toegevoegde B-vitamines van het vitamine B-complex 
worden niet in aanzienlijke hoeveelheden in de weefsels opgeslagen en een regelmatige aanvulling is 
essentieel. De B-complex vitaminen spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van bloedarmoede en het 
bevorderen van een goede spijsvertering.
HemoBooster  ter ondersteuning van het voorkomen van bloedarmoede, voor een zuurstofaanvoer in het bloed,
een goede spijsvertering, energie toename en darmfl ora na een antibiotica kuur.

K e e p  O n e  S t e p  A h e a d !

Opkikker voor lusteloze paarden.Opkikker voor lusteloze paarden.

HemoBooster

α FR1505V01α FR1505V01

VetNutrition Equine Supplementen

α FR28 089 001

Vloeibaar
Verkrijgbaar in:
doseerfl es    1000 ml.
jerrycan     2500 ml.
jerrycan       5000 ml.
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Gebruiksaanwijzing voor paard 500 kg.:
Paarden: in training:        60 ml per dag
Veulens en jaarlingen:       30 ml per dag
Paard: herstellende van bloedarmoede:     60 ml per dag.

Dit product is niet geschikt voor koper gevoelige dieren.
Niet aan schapen of herkauwers verstrekken.

Analytische Samenstelling:
vocht 75,00%, ruw eiwit 8,00%, ruwe as 3,50%, ruwe vezel 
2,00%, ruw vet 1,00%, kalium 0,31%, natrium 0,06%.

Analytische samenstelling p/kg. - Vitaminen: 
Vitamine A (E672) 786.885 I.E, Vitamine D3 (E671) 110.160 I.E,
Vitamine E (3a700) 1.100 IE, Choline 6.290 mg, 
Calciumpantothenaat 1.510 mg, Vitamine B1, 44 mg, 
Vitamine B2 785 mg, Foliumzuur 220 mg, Vitamine K 77 mg, 
Vitamine B12 3.723 mg, Biotine 0,63 mg.

Spoorelementen:
IJzer (IJzersulfaat E1) 9.400 mg, Mangaan (Mangaansulfaat E5) 
1.200 mg, Koper (kopersulfaat E4) 1.100 mg, Zink (zinksulfaat E6) 
340 mg, Kobalt (kobaltsulfaat E3) 60 mg, 
Natriumseleniet (E8) 20 mg.

Aromatische toevoegingen:
Mix van aromatische smaakstoffen.



Analytische bestanddelen:
Vocht 3,5%, Ruwe as 87,6%, Ruw eiwit 1,5%, ruw vet < 1,0%,
ruwe vezel 1,0%, N-vrije extractstoffen 6,4%, Calcium 33%, 
Fosfor 0%, Natrium 0%, Magnesium 1%, Zwavel 1,3%

Samenstelling:
Calciumcarbonaat, Magnesiumsulfaat Heptahydrate
bevat Vitamine K1 uit natuurlijke bron van Brassica oleracea.

Additiven per kg:
Vitamine D3 (E671)        250.000 I.U.
Vitamine K1 Phylloquinone    190 mg
Vitamine K2 Menaquinone     30 mg

VetNutrition Osteo Vitaal
ondersteuning van botdichtheid en sterke botten voor paarden en veulens.

Keep One Step Ahead!

poeder

α DE BY-1 00002α DE BY-1 00002 Osteo
Vitaal

Voor gezonde en sterke botten,
rijk aan natuurlijke vitamine K1.

VetNutrition Equine Supplementen
uw partner in equine nutrition.

α DE BY-1 00002

Poeder

Verpakking:

emmer 3000 gram.

Osteo-Vitaal ondersteunt:
 • Verbeterde botdichtheid
 • Ondersteunt de preventie van botziekten
 • Ondersteunt de behandeling van botziekten

Vitamine K ondersteunt de vermindering van de incidentie van botdefecten die de sportpaardenindustrie elk jaar 
in termen van verloren genetisch potentieel, slechte prestaties en heel veel geld kost.
Het eiwit osteocalcine, dat afhankelijk is van vitamine K, bindt de mineralen en eiwitten in het bot samen. Als 
het lichaam niet over voldoende vitamine K beschikt, is de binding onvolledige en geeft een lage botmineraal-
dichtheid (BMD), waardoor een mindere kwaliteit bot- en kraakbeen wordt geproduceerd.

Het is al langer bekend dat de juiste vorm van Vitamine K de omkering van osteoporose ondersteunt, het verbe-
tert de botgeometrie en vermindert de incidentie van stress breuken bij het paard.
Stress fracturen willen zich nog wel eens voordoen bij paarden.

Wanneer moet je Osteovital verstrekken?
Beginnend met fokmerries, de ontwikkeling van een gezonde bot- en celstructuur begint tijdens de 
zwangerschap. -Te verstrekken van het spenen tot jonge sportpaarden en om oudere paarden aan het werk te 
houden.
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Dracht & Fokkerij

Gebruiksaanwijzing:
Om normale botgroei te ondersteunen:
Volwassen paarden    50 g per dag
Veulens     30 g per dag
Voor extra effect
Volwassen paarden    100 g per dag



Electrolyten

VetNutrition Recover-Electrolyten
optimaliseert de weerstand en herstelt de vochtbalans

Paarden kunnen veel zweten tijdens langdurige fysieke inspanning, intensieve training, reizen en wedstrijden 
om de lichaamstemperatuur te reguleren.

Er gaat bij dit proces veel vocht en een aanzienlijke hoeveelheid lichaamszout verloren. Het verlies aan 
lichaamszouten is afhankelijk van de temperatuur, de duur en intensiteit van de belasting.

Aanvulling van vocht en mineralen zowel voor, tijdens als na inspanning is van cruciaal belang. Niet alleen 
vermindert de prestatie reeds bij een vochttekort van slechts 2%, bij een groter tekort is er ook een reëel risico op 
oververhitting en problemen met de bloedsomloop.

Recover ElectroLyten levert minerale zouten die noodzakelijk zijn voor de intracellulaire en extracellulaire 
lichaamsvloeistoffen.

voor een
optimale

vochtbalans.

Keep One Step Ahead!

optimaliseert de weerstand
en herstelt vochtbalans

optimaliseert de weerstand
en herstelt vochtbalans

Recover 
ElectroLyten

VetNutrition Supplementen
voor al uw veterinaire supplementen.

α DE NI 4000 362

Poeder

Verkrijgbaar in
pot               1000 gr.
emmer       2500 gr.
emmer       5000 gr.

Aanbevolen gebruik:
Recover Electrolyte kan dagelijks worden toegediend. De maximale 
aanbevolen hoeveelheid is 20 tot 100 g. per dag per paard gedurende 
1-3 dagen.
Bewaar een oplossing nooit langer dan 24 uur. Dagelijks vers te 
verstrekken. 
Paarden moeten altijd voldoende drinkwater ter beschikking hebben.
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Gebruiksaanwijzing:
Bij een gemiddeld vochtverlies tijdens inspanning.
Lichte inspanning    20 g. - 50 g. per dag
Matige inspanning    50 g. - 80 g. per dag
Zware inspanning               80 g. - 100 g. per dag

De buitentemperatuur heeft ook invloed op de mate van zweten.
Observatie van zweet en vochtverlies is het best aan te gegeven door de 
verzorger.

Samenstelling: 
Natriumchloride, kaliumchloride, calciumlactaat, Palatinose , 
magnesiumoxide.

Analytische samenstelling:
Ruwe as 65%, Totaal suiker 8%, Chloriden 34%, Natrium 18%
Kalium 7%, Calcium 1,9%, Magnesium 0,6%, Fosfor 0,05%



Electrolyten

VetNutrition Sports Hydrate Electrolyten pellet
om verliezen door zweten te compenseren

Sports Hydrate Electrolyten Pellets zijn zorgvuldig samengesteld om de minerale verliezen in het zweet van 
paarden te compenseren. Deze pellets met appelgeur zijn een uitstekende keuze voor zelfs de meest  
kieskeurige eter!

Om je paard goed gehydrateerd te houden en optimaal te laten presteren, is het essentieel om zijn dieet 
aan te vullen met zout. Hooi, weiland en verrijkt graan bevatten niet genoeg zout (natriumchloride) om aan 
de behoeften van uw paard te voldoen, en niet alle paarden kunnen aan hun eisen voldoen door alleen een 
zoutblok te gebruiken. 
Het voeren van een uitgebalanceerd elektrolytensupplement zoals Sports Hydrate Electrolyten Pellets kan 
het natriumchloride leveren dat uw paard nodig heeft, naast de andere elektrolytmineralen die verloren gaan 
in zweet - kalium, calcium en magnesium. Het leveren van deze elektrolyten zal uw paard ook aanmoedigen 
om meer water te drinken, zijn vloeistoffen opnieuw in evenwicht te brengen en een goede spijsvertering te 
verzekeren.

Samenstelling en analyse:
Natrium  14,0%,    kalium   6,15%,
magnesium  0,69,%   calcium  3,67%,
chloride  24,4%,   glucose  27,5%

Toevoegingen:
Natriumchloride, glucose, kaliumchloride, calciumformiaat, 
natriumbicarbonaat, magnesiumfumaraat

Keep One Step Ahead!Keep One Step Ahead!

Sports
Hydrate

ElectroLyten
Sports Hydrate Electrolyte Pellets, zorgvuldig samengesteld om 
de minerale verliezen door zweten bij paarden te compenseren. 

VetNutrition Equine Supplementen

α DE NI 4000 362

Pellet

verkrijgbaar in:
  1000 gr.
 2500 gr.
 5000 gr.

Bewaar een oplossing nooit langer dan 24 uur.
De paarden dienen over voldoende vers drinkwater te beschikken
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Gebruiksaanwijzing:
lichte inspanning   20g. - 50g. per dag
matige inspanning   50g. - 80g. per dag
zware inspanning   80g. - 100g. per dag
extreme inspanning   100g. per dag

Ook de buitentemperatuur heeft invloed op de mate van zweten.
Observatie van zweet- en vochtverlies is het beste door de verzorger te 
indiceren
Aanbevolen gebruik:
Deze hoeveelheid kan dagelijks worden gegeven.
De maximale aanbevolen hoeveelheid is 20 tot 100g. per dag per paard 
gedurende 1-3 dagen.



Joint products met collageen Type II
(UC-II).

Poeder

Joint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type IIJoint products met collageen Type II

Pellets Vloeibaar

Beschikbaar in:

Arthro Platinum
Speciaal ontwikkeld voor wedstrijd- of recreatiepaarden die
al dan niet actief zijn in wedstrijdsporten.
Onze Arthro Platinum is absoluut dopingvrij.

Arthro Platinum Senior
Speciaal ontwikkeld voor oudere paarden die niet meer actief zijn 
in competitie. De toevoeging van duivelsklauw, rozenbottel en 
kurkuma als natuurlijke pijnstillers geeft je paard extra 
ondersteuning bij pijn.
Ook te gebruiken bij langdurig pees- of gewrichtsletsel.
Doping (wachttijd 48 uur). niet geschikt voor drachtige merries!
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VetNutrition
voor al uw veterinaire supplementen.



Gewrichten

Arthro Platinum vloeibaar is een uitgebalanceerd breedspectrum gewrichtssupplement voor een optimale 
ondersteuning van het bewegingsapparaat.

Arthro Platinum bevat essentiële voedingsingrediënten in de puurste vorm van glucosanime HCL, chondroïtine-
sulfaat, hyaluronzuur, MSM, omega 3 en Omega-6 plus cofactoren (Mn, Zn, Cu) en UC II (type II ongedenatu-
reerd collageen) in hoge concentraties ter ondersteuning van gewrichten, synovium (gewrichtsvloeistof), pezen, 
ligamenten en botten.

Arthro Platinum vloeibaar bevat alle effectieve ingrediënten voor een gezond gewricht. 
Er zijn duidelijke verschillen tussen ongedenatureerd collageen type II (met de oorspronkelijke ruimtelijke 
structuur) en gehydrolyseerd collageen (afgebroken collageenpeptiden). 

Een voedingssupplement met ongedenatureerd collageen type II (zoals UC-II, gewonnen uit borstbeen van kip) 
werkt beter door een ander werkingsmechanisme dan gehydrolyseerd collageen type II.
De dosis ongedenatureerd collageen UC-II® is 250 keer effectiever dan gehydrolyseerd collageen. 
Arthro Platinum bevat alles effectieve ingrediënten voor een gezond gewricht.

VetNutrition Arthro Platinum Vloeibaar 
ter ondersteuning voor een optimale gewrichtsfunctie

Samenstelling Arthro Platinum vloeibaar:

Analytische samenstelling (%):
Eiwit 7,2%, Vet 0,01 %, Vezel 0%, As 0,75%, Natrium 0.18%, 
Vocht 79,9%.
Compositie: mg. p/kg.:
Ongedenatureerd collageen Type II                            13.000 mg
Glucosamine HCl                                                         130.000 mg
Chondroïtinsulfaat                                                         46.000 mg 
Hyaluronzuur HA                                                              1.000 mg
MSM                                                                                 80.000mg
Vitamine C                         (3a300)                               19.000 mg
Vitamine B6                       (3a831)                                    1.950 mg

Technologische toevoegingen: verdikkingsmiddel
Xanthaangum    (E415)                                 1.380 mg
Kaliumsorbaat - conserveringsmiddel  (E202)

Compositie:
gedemineraliseerd water E145, ongedenatureerd collageen type II, 
chondroïtinsulfaat, glucosamine HCl, MSM, hyaluronzuur.

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.                     
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bevat 
ongedenatureerd

collageen
Type II. 

K e e p  O n e  S t e p  A h e a d !

ter ondersteuning van
soepele gewrichten.

ter ondersteuning van
soepele gewrichten.

Arthro Platinum

α DE BY-1 00002

VetNutrition® Equine Supplementen

vloeibaar

α DE BY-1 00002

Vloeibaar

Verkrijgbaar in:
doseerfl es 1000 ml.
jerrycan     2500 ml.
jerrycan     5000 ml.

Gebruiksaanwijzing voor een paard van 500 kg:
de eerste 3-4 weken       50 ml. p./dag
Ga dan over op onderhoudsdosering:     25 ml. p./ dag



Samenstelling van CartiAid poeder en pellet

Analytische samenstelling (%):
Eiwit 9,3%, vet 24,1%, vezels 0,12%, as 16,2%, natrium 0,07%, 
vochtigheid 17,8%.

Uitgedrukt in mg / kg.:
Type II collageen ongedenatureerd                       13.000 mg
Glucosamine HCL                                                      89.000 mg
Chondroïtinesulfaat                                                       4.000 mg
Hyaluronzuur HA                                                          3.500 mg
MSM (Methylsulfonylmethane)                             179.000 mg
Omega 3                                                                         17.750 mg
Omega 6                                                                         4.850 mg
Mangaan                                                                         4.460 mg
Koper   (3b407)                                        890 mg
Zink   (3b612)                                      3.570 mg
L-lysine      (3.2.3)                                        3.570 mg
Vitamine C     (3a312)                                     8.920 mg

Samenstelling: 
Ongedenatureerd collageen Type II, dextrose, geëxtrudeerd lijnzaad.       

VetNutrition Arthro Platinum Poeder & Pellet
ter ondersteuning voor een optimale gewrichtsfunctie

α DE BY-1 00002

Poeder & Pellet

Verkrijgbaar in:
emmer       1500 gr.
emmer      3000 gr.
emmer      4500 gr.

Arthro Platinum pellet of poeder is een uitgebalanceerd breedspectrum gewrichtssupplement voor een 
optimale ondersteuning van het bewegingsapparaat.

Arthro Platinum bevat essentiële voedingsingrediënten in de puurste vorm van glucosanime HCL, chondroïtine-
sulfaat, hyaluronzuur, MSM, omega 3 en Omega-6 plus cofactoren (Mn, Zn, Cu) en UC II (type II ongedenatu-
reerd collageen) in hoge concentraties ter ondersteuning van gewrichten, synovium 
(gewrichtsvloeistof), pezen, ligamenten en botten.

Arthro Platinum pellet of poeder  bevat alle effectieve ingrediënten voor een gezond gewricht. 
Er zijn duidelijke verschillen tussen ongedenatureerd collageen type II (met de oorspronkelijke ruimtelijke 
structuur) en gehydrolyseerd collageen (afgebroken collageenpeptiden). 

Een voedingssupplement met ongedenatureerd collageen type II (zoals UC-II, gewonnen uit borstbeen van kip) 
werkt beter door een ander werkingsmechanisme dan gehydrolyseerd collageen type II.
De dosis ongedenatureerd collageen UC-II® is 250 keer effectiever dan gehydrolyseerd collageen. 
Arthro Platinum bevat alles effectieve ingrediënten voor een gezond gewricht.
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Gewrichten

Gebruiksaanwijzing voor een paard van 500 kg:
de eerste 3-4 weken         100 gr. p / dag
Ga dan over op onderhoudsdosering:       50 gr. p / dag

bevat 
ongedenatureerd

collageen
Type II. 

K e e p  O n e  S t e p  A h e a d !

ter ondersteuning van
soepele gewrichten.

ter ondersteuning van
soepele gewrichten.

Arthro Platinum

α DE BY-1 00002

VetNutrition® Equine Supplementen

pellet



Gewrichten

VetNutrition Arthro Platinum Senior Vloeibaar
ter ondersteuning voor een optimale gewrichtsfunctie

VetNutrition Arthro Platinum Senior vloeibaar is een gebalanceerd breed spectrum gewrichtssupplement voor 
een optimale ondersteuning van het bewegingsapparaat, speciaal ontwikkeld voor oudere paarden.

Arthro Platinum Senior bevat essentiële voedingsingrediënten in de puurste vorm van glucosamine HCL, 
Chondroïtinesulfaat, hyaluronzuur, MSM en ongedenatureerd collageen type II in hoge concentraties ter 
ondersteuning van gewrichten, synovium (gewrichtsvloeistof), pezen, ligamenten en botten.

Arthro Platinum Senior heeft een krachtig natuurlijk effect door de sterke combinatie van ingrediënten die 
bekent staan om hun pijnstillende eigenschappen die helpen bij gewrichtsproblemen.
Te gebruiken bij langdurige gewrichts- of peesblessures.

Doping (wachttijd 48 uur). niet geschikt voor drachtige merries!

Samenstelling Arthro Platinum Senior Vloeibaar

Analytische componenten in%:
Eiwit 7,45%, vet 0,01%, as 0,8%, Natrium 0,18%.

Samenstelling: mg. p / kg.:
Niet-gedenatureerd collageen type II                         13.000 mg
Glucosamine HCl                                                         130.000 mg
Chondroïtinesulfaat                                                       46.000 mg
Hyaluronzuur HA                                                              1.000 mg
MSM                                                                                80.000 mg
Vitamine C   (3a300)                                     19.000 mg
Vitamine B6   (3a831)                                         1.950 mg
Technologische toevoegingen: verdikkingsmiddel
Xanthanangum  (E415)                                            1.380 mg

Natuurlijke toevoeging:
Harpagophytum procumbens                                    30.000 mg
Duivelsklauw

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK
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bevat 
ongedenatureerd

collageen
Type II. 

Keep One Step Ahead!

ter ondersteuning van
soepele gewrichten.

ter ondersteuning van
soepele gewrichten.

Arthro PlatinumArthro Platinum
SENIORSENIOR

α DE BY-1 00002

VetNutrition® Equine Supplementen

vloeibaar

α DE BY-1 00002

Vloeibaar

Verkrijgbaar in:
doseerfl es    1000 ml.
jerrycan        2500 ml.
jerrycan        5000 ml.

Gebruiksaanwijzing voor een paard van 500 kg:
de eerste 3-4 weken       50 ml. p./dag
Ga dan over op onderhoudsdosering:     25 ml. p./dag



Samenstelling van Arthro Platinum poeder en pellet
Samenstelling mg. p / kg.:

Glucosamine HCL       180.000 mg
Hyaluronzuur             1.200 mg
Collageen (ongedenatureerd collageen type II)        4.000 mg
Chondroïtinesulfaat              1200 mg
MSM (methylsulfonylmethaan)    235.000 mg
Devil’s Claw          50.000 mg
Kurkuma           10.000 mg
Druivenpittenextract          15.000 mg
Gemberextract          15.000 mg
Rozenbottelextract          15.000 mg
Omega-3            17.750 mg
Omega-6             4.850 mg
Vitamine C   (3a312)          8.920 mg
L-Lysine   (3.2.3)         5.000 mg
Mangaan   (3b504)         6.000 mg
Koper   (3b407)          1.200 mg
Zink    (3b612)         5.000 mg

Gewrichten

VetNutrition Arthro Platinum Senior Poeder & Pellet
ter ondersteuning voor een optimale gewrichtsfunctie

VetNutrition Arthro Platinum Senior poeder of pellet is een gebalanceerd breed spectrum gewrichtssupplement 
voor een optimale ondersteuning van het bewegingsapparaat, speciaal ontwikkeld voor oudere paarden.

Arthro Platinum Senior  bevat essentiële voedingsingrediënten in de puurste vorm van glucosamine HCL,
Chondroïtinesulfaat, hyaluronzuur, MSM en ongedenatureerd collageen type II in hoge concentraties ter 
ondersteuning van gewrichten, synovium (gewrichtsvloeistof), pezen, ligamenten en botten.

 Arthro Platinum Senior heeft een krachtig natuurlijk effect door de sterke combinatie van ingrediënten die 
bekent staan om hun pijnstillende eigenschappen die helpen bij gewrichtsproblemen. 

Te gebruiken bij langdurige gewrichts- of peesblessures.

Doping (wachttijd 48 uur). niet geschikt voor drachtige merries!

bevat 
ongedenatureerd

collageen
Type II. 

Keep One Step Ahead!

ter ondersteuning van
soepele gewrichten.

ter ondersteuning van
soepele gewrichten.

Arthro PlatinumArthro Platinum
SENIORSENIOR

α DE BY-1 00002

VetNutrition® Equine Supplementen

pellet

α DE BY-1 00002

Poeder & Pellet

Verkrijgbaar in:
emmer         1500 gr.
emmer       3000 gr.
emmer       4500 gr.
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Gebruiksaanwijzing voor een paard van 500 kg:
de eerste 3-4 weken       100 gr. p / dag
Ga dan over op onderhoudsdosering:       50 gr. p / dag



Gewrichten

VetNutrition Glucosamine HCl. 100% - Puur
ter ondersteuning van een optimale gewrichts functie

Glucosamine HCL 100 % Puur is een krachtig natuurlijk hulpmiddel bij de productie en herstel van kraakbeen, 
gewrichtsvloeistof, pezen en ligamenten. Deze krachtige formule bevat de hoogste concentratie van het actieve 
ingrediënt Glucosamine HCL.

Glucosamine HCL 100 % Puur heeft een hoge biologische beschikbaarheid en levert de correcte 
dosering voor onze paarden en bevordert de gewrichtskracht, voeding en herstel.

Glucosamine HCL is vele malen krachtiger dan de Glucosamine KCL.

Keep One Step Ahead!

ter ondersteuning van
soepele gewrichten.

VetNutrition Supplementen
voor al uw veterinaire supplementen.

100% puur

ter ondersteuning van
soepele gewrichten.

Glucosamine 
HCl

α DE BY-1 00002

samenstelling:
100% Glucosamine HCL

Beschikbaar in:
 500 gr.
 1500 gr.
 2500 gr. 
 5000gr.

α DE BY-1 00002

Poeder
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Gebruiksaanwijzing:
Pony's tot 300 kg: 5 g. Per dag
Paarden tot 500 kg: 10 g. Per dag
Paarden zwaarder dan 500 kg: 15 g. Per dag

Een volle maatlepel (10 ml bijgesloten) is ± 10 gram.

Droog bewaren bij 10-20 °C.
Buiten het bereik van kinderen houden.



Gewrichten

VetNutrition Duivelsklauw vloeibaar 
tegen stijfheid en beperkte fl exibiliteit

Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens) is vooral bekend om zijn ondersteunende effect op de
spier- en gewrichts ongemakken. Duivelsklauw helpt tegen stijfheid en beperkte fl exibiliteit. 

Vooral het oudere paard kan baat hebben bij Duivelsklauw, omdat het direct stijfheid aanpakt.  

Vloeibare Duivelsklauw wordt zeer snel door het lichaam opgenomen.

Doping : wachttijd 48 uur en niet geschikt voor drachtige merries.

Samenstelling:
Magnesiumsulfaat, natriumchloride.

Analytische componenten:
Vochtigheid 99,1%, Ruw eiwit <1%, Ruw vet <1%, Ruwe celstof <1%, 
Ruwe as <1%, Natrium <1%

Additieven per liter:
Geconcentreerde mix van plantenextracten van de duivelsklauw
Harpagophytum procumbens 50%, Heermoes (Equisetum arvense),
Zwarte bessen (Ribes nigrum), Goudsbloem (Calendula offi cinalis) en
Viola (Violaceae).

wordt gebruikt voor alle paarden 
met stijfheid van het bewegingsstelsel.

wordt gebruikt voor alle paarden 
met stijfheid van het bewegingsstelsel.

wordt gebruikt voor alle paarden 
met stijfheid van het bewegingsstelsel.

wordt gebruikt voor alle paarden 

Duivelsklauw
vloeibaar

α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

Keep One Step Ahead!

α FR 1505 V01

Vloeibaar
Verkrijgbaar in:
doseerfl es      1000 ml.
jerrycan         2500 ml.
jerrycan         5000 ml. 
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Gebruiksaanwijzing voor een paard van 500 kg:  
over het voer of direct oraal.
    
Veulens en jaarlingen:   25 ml. per dag  
Paarden:    50 ml per dag 



Gewrichten

VetNutrition Duivelsklauw Pro+ pellet
tegen stijfheid en beperkte fl exibiliteit.

Duivelsklauw is een voedingssupplement voor de gewrichten van uw paard. Biedt natuurlijke ondersteuning, 
snel en passend wanneer de bewegingen van uw paard stijf worden. Duivelsklauw is ontworpen om 
voedingsondersteuning te bieden om te voldoen aan de spierbehoeften van actieve en oudere paarden.

Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens) staat vooral bekend om zijn ondersteunende werking bij spier- en 
gewrichtsongemakken.

Duivelsklauw  Pro+ staat voor de toevoeging van de Duivelskauw met o.a.:
Kurkuma: de natuurlijke pijnstiller helende, stof in kurkuma is curcumine. 
Dit is het stofje dat ontstekingsremmend werkt, een sterke antioxidant is en antibacterieel is.
Salix alba (SA), algemeen bekend als witte wilg, is een plant die in de volksgeneeskunde wordt gebruikt voor de 
behandeling van chronische en acute ontstekingen, infecties, pijn en koorts. De fytochemische karakterisering 
van het schorsextract van deze plant wees uit dat het belangrijkste bestanddeel salicine is, een precursor van het 
ontstekingsremmende middel acetylsalicylzuur.
Filipendula ulmaria De heilzame werking wordt toegeschreven aan verschillende aspirine-achtige verbindingen 
zoals isosalicine, dat in de bloemkoppen te vinden is.

Doping. wachttijd 48 uur en niet geschikt voor drachtige merries

Samenstelling:

Harpagophytum (Harpagophytum procumbens) 50%

Kurkuma      50.000 mg/kg
Lithothamnion     200.000 mg/kg
Alfalfa (Medicago sativa)    150.000 mg/kg
Geïnactiveerde biergist    50.000 mg/kg
Salix alba      12.500 mg/kg
Violaceae      12.500 mg/kg
Filipendula ulmaria     12.500 mg/kg
Flores graminis     12.500 mg/kg

wordt gebruikt voor alle paarden 
met stijfheid van het bewegingsstelsel.

wordt gebruikt voor alle paarden 
met stijfheid van het bewegingsstelsel.

wordt gebruikt voor alle paarden 
met stijfheid van het bewegingsstelsel.

wordt gebruikt voor alle paarden 

Duivelsklauw
Pro+ 

pellet

α DE BY-1 00002

VetNutrition Supplementen
voor al uw veterinaire supplementen.

Keep One Step Ahead!

α DE BY-1 00002

Pellet
Beschikbaar in:
Pot:  450 en 900 gram
Emmer:  2500 en 4500 gram
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Gebruiksaanwijzing voor een paard van 500 kg:
15 gram per dag, gedurende minimaal 2 maanden



Hoeven

VetNutrition Hoof Special 2.0
voor gezonde sterke hoeven & hoornlagen

VetNutrition Hoof Special 2.0 verstrekt U indien zich een slechte hoefkwaliteit voordoet of een slechte vacht. 
Deze worden vaak veroorzaakt door een tekort aan mineralen, sporenelementen en specifi eke vitaminen als 
biotine, vitamine E, sporenelementen als zink en koper en aminozuren als methionine en lysine.

Biotine maakt onderdeel uit van het vitamine B-complex. Vitamine E heeft verschillende functies in het lichaam, 
zoals ondersteuning van het immuunsysteem, zenuw- en spierfuncties en een antioxiderende werking. 
Zink speelt een belangrijke rol in honderden biologische processen van het lichaam. Koper speelt een belang-
rijke rol bij de aanmaak van hemoglobine. Lysine in het belangrijkste aminozuur voor paarden voor de groei van 
jonge paarden. Methionine is een essentieel aminozuur, een onderdeel van eiwitten.

Uit onderzoek is gebleken dat de toevoeging van 15mg biotine per dag een positief effect heeft op de groei en de 
soepelheid van het hoorn. Biotine is belangrijk voor het oppervlakte hoorn van de hoef, de laag die zorgt voor een 
goede vochtregulering van de hoef en die snel beschadigt tijdens het werk.

Keep One Step Ahead!

Biotine, Lecithine, Methionine, Lysine
ter ondersteuning van een

gezonde hoefontwikkeling.

Biotine, Lecithine, Methionine, Lysine
ter ondersteuning van een

gezonde hoefontwikkeling.

Hoef Special 2.0

α DE BY-1 00002

VetNutrition Supplementen
voor al uw veterinaire supplementen.

α DE  NI 4000 11

Poeder

Verkrijgbaar in:
emmer  1000 gr.
emmer 5000 gr.
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Analytische samenstelling:
Vochtigheid 0%, Ruwe as 35,5%, Ruw eiwit 3,2%, Ruwe celstof 0,05%, 
Ruwe olie en vet 3,3%, As onoplosbaar in HCL 8,5%, Calcium 5,7%, 
Fosfor 0,04%, Natrium 2%, Magnesium 1%, Lysine 0,5%, 
methionine 1,25%.

Samenstelling mg / kg.:
Vitamine E    (3A700)         9.000 mg
Vitamine K3                 420 mg
Vitamine C             4.200 mg
Biotine               1.250 mg
Foliumzuur                  160 mg
Vitamine B1                    40 mg
Vitamine B2                  160 mg
Vitamine B6                  120 mg
Vitamine B12               1.000 μg
Nicotinamide            4.200 mg
Pantotheenzuur            4.500 mg
IJzer-aminozuurchelaat            1.000 mg
Koperchelaat                            500 mg
Mangaanchelaat             2500 mg
Zinkchelaat             4.000 mg
Jodium                    55 mg
Selenium                      9 mg
Pure lecithine   (E322)       16.000 mg

Gebruiksaanwijzing voor paard 500 kg.:
Paard: 500-550 kg -                                            30 gram p/dag.
Ponies:                                                                              15 gram p/dag.



Lever

Hepar~Protect
draagt bij tot een gezonde lever

K e e p  O n e  S t e p  A h e a d !

Draagt bij tot een 
gezonde lever.

Draagt bij tot een 
gezonde lever.

Hepar Protect
natuurlijke 

leverbescherming

α FR1505V01α FR1505V01

VetNutrition Equine Supplementen

α DE  BY-1 00002

Vloeibaar

Verkrijgbaar in:
Doseerfl es  500 ml. en 
                       1000 ml.
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Analytische bestanddelen:
Vocht 97 %, Ruwe as 0,7 %, Ruwe eiwitten <1%, 
Ruwe vetten < 1 %, Ruwe cellulose < 1 %, Natrium 0,14 %

Additieven per liter - Vitaminen:
Vitamine A    (3a672b )   1 000 000 I.U. 
Vitamine D3    (E671)      200 000 I.U.
Vitamine E     (3a700)    200 mg
Sporenelementen: 
Zink (Zinksulfaat-monohydraat)  (3b605)   600 mg

Aromatische stoffen:
Boldo, kurkuma, artisjok, venkelextracten, ethanol.

Gebruiksaanwijzing paard 500 kg.: 
20 ml per dag te verstrekken door het voer of oraal.

De lever speelt een sleutelrol in de ontgiftingsprocessen van het organisme. Hij verwijdert schadelijke stoffen 
(waaronder toxinen) uit het bloed en breekt ze vervolgens af of zet ze om in onschadelijke bestanddelen.
De meeste hormonen en ingenomen geneesmiddelen worden door de lever gemetaboliseerd tot min of meer 
actieve producten. De lever synthetiseert en scheidt gal af om in vet oplosbare toxines en cholesterol te
 verwijderen.

Wanneer het ontgiftingssysteem van de lever overbelast is, stapelen de gifstoffen zich op in het lichaam en 
kunnen zij vele fysiologische processen beschadigen, waaronder de immuun functie.

Daarom is het bijzonder belangrijk om de lever te beschermen en de werking ervan te stimuleren.

Hepar Protect is een oplossing die talrijke plantenextracten combineert die geselecteerd zijn op hun 
drainerende en ontgiftende eigenschappen en die een positieve bijdrage leveren aan de leverfuncties.



Luchtwegen

VetNutrition Broncho~Protect
voor een doelmatige ademhaling

De longen zijn een van de belangrijkste organen in het lichaam om te overleven. Ze zorgen ervoor dat zuurstof in
het lichaam wordt opgenomen en koolstofdioxide wordt uitgeademd. Daarnaast zijn ze belangrijk voor het gelijk
blijven van de zuurgraad in het lichaam, ze beschermen het lichaam tegen de inademing van schadelijke stoffen
en ze zorgen natuurlijk voor het produceren van geluid. Een veel voorkomende oorzaak van problemen met de
ademhalingswegen en slecht presteren bij paarden is ‘Infl ammatory airway disease’ of kortweg IAD.

Hoesten ten gevolge van chronische bronchitis is veruit de belangrijkste luchtwegenaandoening bij paarden.
Door het inademen van stofdeeltjes, schimmelsporen en/of door een infectie kunnen de luchtwegen geïrriteerd
raken. Stoffi g hooi of schimmel hooi zijn vaak veroorzaker van het hoesten.

Broncho~Protect verhoogt het immuunsysteem. Broncho~Protect is gebaseerd op natuurlijke grondstoffen die 
op de luchtwegen van paarden een verzachtende invloed hebben.

Broncho~Protect heeft een verzachtende invloed op de bronchiën - longen voor een doelmatige ademhaling.
De combinatie van waardevolle kruidenextracten en uitgebalanceerde etherische oliën geeft verlichting op de
luchtwegen.

K e e p  O n e  S t e p  A h e a d !

de natuurlijke verlichting
voor de luchtwegen.

de natuurlijke verlichting
voor de luchtwegen.

Broncho Protect

α DE NI 4000 11α DE NI 4000 11

VetNutrition Equine Supplementen

α DE NI 4000 36

Vloeibaar

Verkrijgbaar in:

doseerfl es 500 of 1000 ml.

Analytische componenten p/kg.:
Vocht 42% Ruw eiwit 0%, Ruw vet 0,20%, Ruwe celstof 0%,
Ruwe as 0,01%, natrium 0,01%, calcium 0%, fosfor 0,01%

Additieven - Vitaminen:
Vitamine A retinylpalmitaat   (3a672b)   100.000 IE
Vitamine E α-tocoferolacetaat  (3a700)      1.000 mg
Vitamine C natriumascorbaat  (E301)         400 mg
BHA-antioxidant             2,40 mg
Propylgallaat             2,40 mg

Aromatische stoffen:
Mix van natuurlijke etherische oliën       178,10 mg.
pepermuntolie, eucalyptusolie, grove dennenolie, anijsolie
tea tree olie en rozemarijnolie.
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Gebruiksaanwijzing:
10 ml. p/dag te verstrekken over het voer of oraal.

Broncho Protect is niet vernevelbaar, uitsluitend voor oraal 
gebruik.



Kalmering, Concentratie & Boxrust

VetNutrition VetiCalm
helpt bij onrust, zonder verdovend te werken met behoud van concentratie.

VetiCalm is speciaal geformuleerd voor paarden van alle leeftijden, rassen en disciplines om via de dagelijkse voeding 
te verstrekken. Dit om voortdurende stress te verminderen in tijden van opwinding en anticipatie. Paarden kunnen 
nervositeit en spanning ervaren voordat ze sporten of competitie veroorzaken waardoor ze zich misdragen. 

Passiefl ora heeft een rustgevende, harmoniserende en kalmerende werking en heeft vergelijkbare werking als 
Valeriaan maar zonder de verslavende werking, is dopingvrij en helpt bij nervositeit. 

Aan Melisse: wordt een anti-stress eigenschap toegeschreven. Paarden die nerveus zijn van nature. Melisse werkt 
dan kalmerend en harmoniserend. 

L-Tryptofaan is een uitgangsstof voor de aanmaak van veel belangrijke indoolderivaten. 
Deze stoffen hebben o.a. invloed op stemming en zelfvertrouwen. 

Magnesium: ondersteunt de weerstand tegen spanning en stress en versterkt het geheugen en 
concentratievermogen.

Thiamine: Vitamine B1 - een gebrek aan vitamine B1 heeft vooral gevolgen voor het zenuwstelsel. Gevolgen voor het 
zenuwstelsel zijn onder andere concentratieproblemen. 

VetiCalm bevat geen verboden substantie in overeenstemming met FEI en Jockey club-regel.

α DE  BY-1 00002

Pellet 

Verkrijgbaar in:
emmer  1500 gr.
emmer 3000 gr.
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Calm & concentraat pellet
Actieve ingrediënten: p / kg.:
Magnesium complex     280,000 mg
L-tryptophan    (3.4.1)       80,000 mg
Thiamine Vitamin B1   (3a700)        17,500 mg
Melissa offi cinalis          10,000 mg
Passifl ora incarnata          10,000 mg
Ginko Biloba           10.000 mg
Crateagus           10.000 mg.

Pellet: Gebruiksaanwijzing paard 500 kg.: 30 gram p/dag te starten 5 dagen voor 
de wedstrijd of event.

Keep One Step Ahead!

bevordert de rust en concentratie.bevordert de rust en concentratie.

VetiCalm

α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

pelletpellet



Maag

VetNutrition Mucosa Protect & Repair
ondersteuning voor een gezonde maagwand

VetNutrition Mucosa Protect & Repairis een compleet voedingssupplement, speciaal ontwikkeld om het slijm-
vlies van de maag- en darmwand te beschermen en het maagzuur te verminderen. Ondersteund paarden die 
gevoelig zijn voor maagzweren.
Mucosa Protect & Repair bevat Fermaid Ease en L Glutamine

Fermaid Ease® is een natuurlijk voedselingrediënt dat helpt bij het behouden van een optimale maagfunctie 
bij intensieve trainingspaarden. Fermaid Ease is het product van de fermentatie van sojameel met specifi eke 
melkzuurbacteriën Lactobacillus delbrueckii lactis (Rosell 187). Helpt de integriteit van het spijsverteringskanaal 
te behouden: als onderdeel van het dieet helpt het de maagzuurproductie onder controle te houden en 
ondersteunt het celregeneratie.

L-glutamine is essentieel voor het Common Mucous Immune System (SIMC), de immuun functie in de 
slijmlagen, zoals in het maagdarmkanaal. IgA wordt geproduceerd in de slijmlaag van deze weefsels met behulp 
van glutamine. Dit type antilichaam is specifi ek voor immuun afweer. Daarom kan een tekort aan glutamine 
leiden tot een verminderde afweer tegen ziekteverwekkers in het maag,-darmkanaal.

Keep One Step Ahead!

Mucosa Protect & Repair is een 
aanvullend diervoeder dat de maagwand van

uw paard beschermt en maagzuur vermindert.

Mucosa Protect & Repair is een 
aanvullend diervoeder dat de maagwand van

uw paard beschermt en maagzuur vermindert.

Mucosa
Protect & Repair

α DE BY-1 00002

VetNutrit ion Supplements

α DE BY-1 00002

Pellet

Verkrijgbaar in:
emmer           2400 gr.
emmer           4800 gr.
emmer           7200 gr.
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  Analytische samenstelling in %: 
  Ruw vezel 5,0%, ruw eiwit 12,2%, ruw vet 6,3%, ruwe as 7,3%,
   N vrije extractstoffen 33,7%.

  Samenstelling per kg:
  Vlasmeel       417.260 mg 
  Fermaid Ease      90.000 mg 
  Bentonite Absorb      50.000 mg 
  Saccharomyces cerevisiae     50.000 mg 
  Althaea offi cinalis      50.000 mg
  Druivenpit extract (OPC oligomere proanthocyanidinen)  50.000 mg  
  Glycyrrhiza glabra      40.000 mg 
  L-Glutamine       35.000 mg 
  Natriumbicarbonaat      20.000 mg 
  Lecithine       20.000 mg 
  Pectine       20.000 mg  
  Lithothamnion       10.000 mg 
  Magnesiumoxide       10.000 mg

Gebruiksaanwijzing:

Volwassen paard: 2 maatbekers, 2 maal per dag (met de gewoonlijke
voeding vermengen), gedurende ten minste 4 weken.

Veulens: 1 maatbeker, 1 maal per dag (met de gewoonlijke voeding 
vermengen), gedurende ten minste 4 weken. 
1 maatlepel = ± 20 g (bijgesloten)



Maag

VetNutrition ULCR-187
om de maaggezondheid te helpen behouden bij intensief 

beheerde paarden die risico lopen op maagzweren.

Actieve ingrediënten:
Fermaid Ease®, een gefermenteerd sojameel (niet-GMO) met een 
specifi eke bacteriestam Lactobacillus delbrueckii ssp lactis Rosell 187.

α DE BY-1 00002

Pellet

Verkrijgbaar in:

1000 gram en 2500 gram 
verpakking.

ULCR-187 is een wetenschappelijk onderbouwd natuurlijk voedingssupplement om de gezondheid van de 
maag te helpen handhaven bij intensief gehouden paarden met een risico op maagzweren.

Maagzweren ontstaan wanneer de beschermende mechanismen van het slijmvlies (afscheiding van slijm en 
bicarbonaat, verhoogde doorbloeding en cel vernieuwing) worden overweldigd door de agressieve werking van 
maagzuur en andere eiwit verterende enzymen.

ULCR-187 houdt de integriteit van het spijsverteringskanaal in stand: het controleert de maagzuurproductie en 
ondersteunt de celregeneratie. Het draagt bij aan het welzijn van uw paard door het verminderen van de klini-
sche symptomen die gepaard gaan met stress.

ULCR-187 versterkt ook de gezondheid van uw paard door de gevolgen van stress te beperken.

Overleg met uw dierenarts:  Na 30/60 daagse kuur ULCR-187 overstappen voor onderhoud op de 
Mucosa Protect & Repair met Fermaid Ease® als ingrediënt.
Zeer geschikt voor sportpaarden als bijv. de dravers in competitie, waar Omeprazol® niet is toegestaan.
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Keep One Step Ahead!

ULCR-187
ondersteund het herstel en
beschermd de maagwand

α DE BY-1 00002

VetNutrition Supplements
voor al uw veterinaire supplementen

ULCR-187
ondersteund het herstel en
beschermd de maagwand

Symptomen bij start toediening
ULCR-187

Symptomen na 30 dagen
toediening ULCR-187.

Endoscopie uitgevoerd door Dr. Astrid Bos - Dierenkliniek Emmeloord juni 2021

Gebruiksaanwijzing - Advies dosering:
5 gram per 100 kg. gewicht.
Paarden (500 kg.):  25 gram per dag voor minimaal 30 dagen.
Deze dosering mag verdubbeld worden - 50 gram - per dag in stressvolle 
perioden.
Veulens:  (250 kg.):12,5 g/veulen/dag (250 kg veulen) gedurende 30 dagen
bij het spenen.
Een maatlepel (50 ml bijgesloten) is ± 25 gram.



Spijsvertering & Probiotica

VetNutrition DiaTox Absorber
bij darmstoornissen met diarree en voor de eliminatie van gifstoffen uit het darmkanaal

DiaTox Absorber is een gezondheidssupplement voor paarden dat speciaal ontwikkeld is om een gezonde 
maagdarm functie bij veulens en volwassen paarden te ondersteunen. 
De formule, bestaande uit di-tri-octahedralsmectite, heeft de capaciteit om toxinen te binden, die een rol spelen 
bij diarree bij paarden en deze te absorberen. Helpt bij het verwijderen van gifstoffen en vrije radicalen die dage-
lijks geproduceerd worden in het lichaam door normale metabolische processen.
Te gebruiken voor:
• Gezonde maag-darmfunctie.
• Helpt bij het elimineren van gifstoffen en vrije radicalen die dagelijks in het lichaam geproduceerd 
   worden via normale metabole processen.
• Helpt bij het creëren van een darmomgeving die beschermt tegen de schadelijke effecten van 
   overgroei microbiële en toxineproductie.
• Bevordert een gezonde gastro-intestinale functie bij pasgeboren veulens die risico lopen
   extra vanwege zijn kwetsbare en zich ontwikkelende darmmicrofl ora en immuunsysteem.
• Stimuleert een gezonde maag-darmfunctie bij paarden met endotoxemie, postoperatieve diarree
   en na het inslikken van giftige stoffen.

Analytische samenstelling DiaTox Absorber poeder: 
Bentonite - E 1m558
Compositie:
Minimum Montmorillonite (di-tri-octahedral Smectite min. 70%)

Analytische samenstelling DiaTox Absorber pasta: 
Bentonite - E 1m558
Compositie:
di-tri-octahedral Smectite   47.000 mg. per injector van 50 ml.

bij darmstoornissen als diarree en het
binden van toxinen in het darmkanaal.
bij darmstoornissen als diarree en het
binden van toxinen in het darmkanaal.

DiaTox 
Absorber

α DE BY-1 00002

VetNutrition Supplementen
voor al uw veterinaire supplementen.

Keep One Step Ahead!

α NL 16045

Poeder
Verkrijgbaar in:
pot              750 gr.
emmer   2000 gr.
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Pasta
Verkrijgbaar in:
doseer injector 50 ml.

Gebruiksaanwijzing poeder:
Gezonde pasgeboren veulens:
Na een adequate inname van biest verstrek 1 volle maatschep (25 gram) 
DiaTox Absorber poeder, gemixt met 30 ml water, toedienen.
Toedienen 6 uur nadat het veulen de eerste voeding van de merrie 
binnen heeft gekregen. Dosis: 2x per dag gedurende 6 dagen of 
conform advies van de dierenarts.

Veulens met diarree:
Na een adequate inname van biest,1 volle maatschep (25 gram) DiaTox 
Absorber poeder, gemixt met 30ml - 50 ml. water, 2 tot 4 maal 
toedienen (of conform advies dierenarts). Stoppen met toedienen 1 dag 
nadat de intestinale problemen opgehouden zijn.

Volwassen paarden met diarree:
Verstrek 100 gram = 4 volle maatscheppen poeder 2x per dag 
(of conform advies dierenarts). Dosis kan in ernstige gevallen verhoogd 
worden; dien elke 6 tot 12 uur maximaal 500 gr. poeder gemixt met 
water toe totdat er geen sprake meer is van diarree.
Een lagere dosis is mogelijk in minder ernstige gevallen. Stop met 
toedienen van het product wanneer er geen enkele verbetering is waar 
te nemen na 7 dagen.  Voor gebruik pasta zie beschrijving op syringe.



Spijsvertering & Probiotica

VetNutrition G.I. Tract Support
ondersteunt het gevoelige spijsverteringskanaal (maag, dunne-, blinde- & dikke- darm).

Een belangrijke factor van spijsverteringsproblemen doet zich vaak voor bij de wisseling van het voedingsregime, 
bijv. de wisseling van in het voorjaar bij de eerste weidegang op vers jong gras en in de herfst het weer teruggaan 
op een ruwvoer regime. Vaak verloopt dit niet geleidelijk en veroorzaakt het spijsverteringsproblemen gepaard 
gaande met diarree of zelf koliekverschijnselen. Het prevrentief verstrekken van G.I. Tract Support en het 
geleidelijk laten wennen aan het nieuwe voederregime doet vaak wonderen.

Maag - ontgifting/ontslakking:
G.I. Tract Support  werkt al vanaf het begin in de maag door de montmorilloniet-combinatie die mycotoxinen 
(schimmelgif) bindt en neutraliseert voor een onschadelijke doorgang door het lichaam. Door toevoeging van 
L-glutamine wordt de gevoelige maagwandbekleding (met maagslijmvlies), waarin maagzweren kunnen 
ontstaan, gevoed en hersteld.

Dunne darm - vergroot het absorptievermogen:
Wanneer voedsel de dunne darm bereikt, verbeteren Amaferm® en Aspergillus Oryzae de afbraak van 
voedingsstoffen. L-Glutamine zorgt ervoor dat belangrijke darmvlokken in aantal groeien en daardoor hun 
absorptievermogen vergroten en meer voedingsstoffen in de bloedbaan brengen.

Blinde- en dikke darm - verbetering:
Onze combinatie van ontsloten gist en Saccharomyces Cerevisiae biedt een sterke ondersteuning van het 
proces door vezelrijk voedsel maximaal af te breken, de PH-factor te stabiliseren, het risico op koliek te 
verminderen en de werking van het immuunsysteem duidelijk te verbeteren.

Keep One Step Ahead!

is een uniek en natuurlijk
fermentatieproduct

van de aspergillus oryzae.

is een uniek en natuurlijk

van de aspergillus oryzae.

GI Tract
Support

α DE BY-1 00002

Paardenpraktijk Midden-Delfland
Westgaag 102  • 3155 DJ Maasland

verbetert de
nuttige microben

in de darm

α DE  BY-1 00002

Poeder

Verkrijgbaar in:
emmer      2000 gr.
emmer      4500 gr.
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Samenstelling in mg / kg:
Montmorilloniet bentoniet  (E558)   375.000 mg
Saccharomyces cerevisiae      100.000 mg
Amaferm®         50.000 mg
Aspergillus Oryzae        50.000 mg
Ontsloten gist        50.000 mg
L-glutamine    (2b620)        5.000 mg
Natriumbicarbonaat        35.000 mg

Samenstelling:
Sojameel (non GMO)       30%

Gebruiksaanwijzing: 
Paard van 500 a 550 kg:   60 gram p/dag.



Spijsvertering & Probiotica

VetNutrition Psyllium (Vlozaad)
voor het afvoeren van zand uit het maagdarmkanaal

Samenstelling:
100 % zuiver psylliumzaad (vlozaad) zonder toevoegingen.

Keep One Step Ahead!

Voor het reinigen van de darmen, bevorderd 
het verwijderen van zand uit de darmen.

Voor het reinigen van de darmen, bevorderd 
het verwijderen van zand uit de darmen.

Psyllium
α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

vlozaad

α NL 08415

Zaad
Verkrijgbaar in:
emmer 2500 gr.
zak 20 kg.

Psylliumzaad (Vlozaad) ~ Dé ondersteuning bij :

 Het afvoeren van zand uit de darmen.
 Ter ondersteuning van de darmpassage bij dunne of moeilijke ontlasting.
 Ter bevordering van de spijsvertering.

Veel paarden krijgen (te)veel zand binnen als ze in een kort afgegraasde wei staan of in een zandpaddock, 
waardoor problemen kunnen ontstaan.
Zand wordt niet volledig uitgescheiden waardoor het zich ophoopt in de darmen. Het belemmert zo de opname van 
voedingsstoffen en beschadigt de darmwand.

Zandophoping kan leiden tot diarree, gewichtsverlies en uiteindelijk tot (terugkerende) koliek.
Psylliumzaad ondersteunt de afvoer van zand op een natuurlijke manier.

Psylliumzaad zorgt voor een gelei-achtige plakkerige massa in de darmen, het achtergebleven zand hecht zich 
hieraan en wordt zo mee afgevoerd.

25

Gebruiksaanwijzing: Bij zand in de darmen:

Paard :
Eerste 3 dagen 2 maal daags 150 gram.
Daarna 1 maal daags 150 gram gedurende 10 dagen.

Pony :
Eerste 3 dagen 2 maal daags 100 gram.
Daarna 1 maal daags 100 gram gedurende 10 dagen.

Toediening:
NutriPower Vlozaad kan zowel droog als nat gegeven worden, dit 
heeft verder geen effect op de werkzaamheid. Wanneer je het nat 
wilt voeren kan je met water er eerst een papje van maken en dat 
direct mengen met het dagelijkse voer. 
Het voer niet laten staan maar meteen aanbieden, de bindende 
werking van Psyllium begint namelijk onmiddellijk.



Probiotica

VetNutrition Yea-Sacc Xtra
voor een evenwichtige darmfl ora, om de spijsvertering van het paard te optimaliseren.

Levende gisten zoals Yea-sacc kunnen de darmfl ora helpen stabiliseren en het immuunsysteem versterken. 
Pre- en Pro-biotica voor een uitgebalanceerde spijsvertering en voor voederveiligheid.
Levende gisten zoals Yea-sacc kunnen de darmfl ora helpen stabiliseren en het immuunsysteem versterken. 
Yea Sacc Xtra verstrekt Mycosorb A+, probiotische gist om opname van voedingsstoffen te ondersteunen. 
Ook zit er prebiotica in om het probiotische gist te helpen.
Hierdoor wordt een stabiele en optimale PH in de dikke en blinde darm van het paard geoptimaliseerd.

          Situaties waarbij Yea-Sacc Xtra nuttig is:

•     Bij paarden met gevoelige darmen en/of gevoelig zijn voor koliek
•     Bij paarden met afwijkende ontlasting (hoeveelheid of kwaliteit)
•     Bij paarden op leeftijd
•     Bij paarden met een verlies aan conditie
•     Bij paarden tijdens wedstrijden die meer uit hun voer moeten halen
•     Bij drachtige en zogende merries

Keep One Step Ahead!

voor een uitgebalanceerde spijsvertering
en voederveiligheid.

voor een uitgebalanceerde spijsvertering

Yea Sacc 
Xtra

α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

bevat het
Mycosorb A+®

α DE  BY-1 00002

Poeder

Verkrijgbaar in:
pot           1000 gr.
emmer   2500 gr.
emmer   5000 gr.
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Analytische samenstelling:
Vochtigheid <9,78%, Ruwe celstof 3,26%, Ruw eiwit 22,4%,
Ruw vet 3,1%, Ruwe as 10,36%, Natrium 0,38%,
Totaal suikers 8,25%

Yea Sacc - Nutritionele toevoegingen mg. p/kg.:
Biergist - Saccharomyces cerevisiae MUCL 52946        320.100 mg
Mycosorb A + ®              150.000 mg
BioMoss Manno-oligosacchariden MOS                            150.000 mg
Lithothamnium calcareum                                                     172.000 mg
Anijs (Pimpinella anisum)                                                        50.000 mg
Natuurlijke plantaardige vezels                                              50.000 mg
D-chiro inositol (INN) Algarrobo                                             50.000 mg

Zootechnische toevoeging:
Saccharomyces cerevisiae CBS 493,94 (4a 1704)    240 x 109 KBE
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Gebruiksaanwijzing: 
Volwassen paarden     20 gram p/dag
Jaarlingen      10 gram p/dag
Veulens       5 gram p/dag
In perioden met verhoogde inspanningen      40 gram p/dag.
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VetNutrition Zand-Ex Pellets
voor het verwijderen van zand uit het maagdarmkanaal

Het binnenkrijgen en ophopen van zand in het maagdarmkanaal kan zandkoliek veroorzaken. Het is zaak om 
dit zand uit het maagdarmkanaal te krijgen. Het Psyllium is een uitermate en bewezen middel om dit zand uit 
het maagdarmkanaal te verwijderen. 

Psyllium bestaat (grotendeels) uit wateroplosbare vezels (hemicellulose). Psylliumvezel vormt een kleur- en 
geurloze gel als het in contact komt met water en kan tien keer het eigen gewicht aan water opnemen. Psyllium 
heeft een mild laxerende werking, het trekt water aan en vormt een gel in het maagdarmkanaal. 

De ontlasting wordt daardoor zachter, neemt in volume toe (dit stimuleert de peristaltiek), bindt het zand aan 
zich en verlaat sneller en gemakkelijker het lichaam. 

Een van de kwaliteitsverschillen bij Psyllium is het verschil tussen het zaad van het Plantago ovata en het 
zaadhoesje, oftewel de ‘husk’. De husks werken sterker omdat ze veel meer voedingsvezels bevatten dan de 
zaden. Het waterbindende vermogen bij husks is vele malen groter. Het grote voordeel van onze pellet is, dat 
het niet reeds in de mond begint te geleren, waardoor uw paard een plakkende gellaag in de mondholte krijgt. 
Dit ervaart uw paard als onaangenaam.

Onze Zand-Ex bevat Psyllium Husk, een 100% natuurlijk vezel.

Ons advies is om 1 kuur in het voorjaar
 en 1 kuur in de herfst toe te passen.

Keep One Step Ahead!

voor het afvoeren van zand
uit het maagdarmkanaal.

voor het afvoeren van zand
uit het maagdarmkanaal.

Zand-Ex

α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

pellet

α DE BY-1 00002

Pellet

Verkrijgbaar in:
emmer   1500 gr.
emmer 3000 gr.
emmer 5000 gr.

Samenstelling: gedroogde luzerne, plantago psyllium, topinamburolie, 
inuline voor menselijk gebruik uit cichoreiwortels,Johannesbroodpit-
meel, gist Saccharomeyces cerevisiae, Dextrose, appelvezel.
Analytische componenten in% p / kg.:
Ruw eiwit 12,15%, Ruwe olie en vet 3,29%, Ruwe celstof 16,70%, 
Ruwe as 18,83%, Natrium 0,07%,onoplosbaar in HCL als 12,23%, 
Lysine 0,5%.
Additieven (milligram p / kg.): Vitaminen en Provitaminen:
Vitamine E    3a700             12 mg
Niacine    (3a315)             13 mg
Vitamine B5    (3a841)              2 mg
Cholinechloride   (3a8900)         250 mg
Omega 3-vetzuren       15.960 mg
Stabilisatoren van de darmfl ora:
Saccharomyces cerevisiae (4b1710) CBS493.94 (E1704) 20x109KBE.
Technologische toevoeging:
Montmorilloniet Bentoniet  (E558)            200.000 mg

Gebruiksaanwijzing:
Paarden:   200 gram per dag tijdens 7 dagen achtereen verstrekken
Grote paarden:  300 gram per dag 7 dagen achtereen verstrekken
Pony's:    100 gram per dag in voer, 7 dagen op rij verstrekken



Spieren en Pezen

VetNutrition LactaMin
ter ondersteuning van het vertragen van spierfatique en verzuring

LactaMin – na intensieve lichamelijke inspanning kunnen spieren branderig aanvoelen en bewegen 
kan pijnlijk zijn. Dit is een teken dat de spieren verzuurd zijn. Hierbij komt de afvalstof melkzuur vrij. Hoe 
intensiever en langer je je paard trained of belast in een wedstrijd, hoe meer melkzuur er wordt 
aangemaakt. Is er tegelijkertijd onvoldoende zuurstof, dan gaat het melkzuur zich ophopen in de spieren. 
De spieren kunnen nu  minder goed samentrekken en dit gaat gepaard met een branderig gevoel. Als 
jouw paard na zware training of inspanning inspanning snel last heeft van stijfheid en spierpijn, kan een 
supplement ter ondersteuning van het melkzuurmetabolisme helpen om de spieren extra te 
ondersteunen en verzorgen. Bepaalde paarden zijn genetisch gevoeliger voor de opbouw van melkzuur.

LactaMin Is een mengsel van natriumcitraat verrijkt met belangrijke vitamines uit de B-groep en betaïne 
(trimethylglycine). Trimethylglycine helpt melkzuur uit de spieren te verwijderen en vergemakkelijkt de 
omzetting ervan in kant-en-klare, beschikbare energie.

LactaMin dient tijdens de hele wedstrijdtraining regelmatig aan de voeding van sportpaarden te worden 
toegevoegd. Tijdens wedstrijden wordt het aanbevolen om de dosis te verhogen naar 100 ml.

α DE BY-1 00002

vloeibaar
verpakking:
 1000 ml.
 2500 ml.
 5000 ml.

Keep One Step Ahead!

ter ondersteuning van 
spierfatigue en verzuring.

ter ondersteuning van 
spierfatigue en verzuring.

LactaMin
α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen
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Gebruik en dosering: 

Dien 50-60 ml LactaMin per dag toe, goed gemengd met het dagelijkse rantsoen. 
Na zware training, westrijd of race dosering verhogen naar 100 ml..

Zorg altijd voor voldoende schoon drinkwater.

Bewaarcondities: droog bewaren bij 10-20 °C.
Buiten het bereik van kinderen houden. 
(houdbaarheid wordt gegarandeerd indien bewaard onder voorgeschreven condities).

Analytische bestanddelen in %: Vocht 59 %, ruw eiwit 1,2 %, 
ruwe as 10 %, ruwe vezel 0 %, ruw vet 0 %, natrium 4 %.

Samenstelling:
gedeminiraliseerd  osmose water, sorbitol siroop, fructose siroop.

Nutritionele toevoegingen: per mg/kg:
Vitaminen en provitamine: Vitamine B1 - Thiamine HCl 4000 
mg, 
Vitamine B2 40 mg, Vitamine B12 15 mg.

Vitaminen, provitaminen en chemisch gedefi nieerde stoffen met 
een vergelijkbaar effect: 
Betaïne HCl. (3a925) 20.000 mg, natriumcitraat 145.000 mg,
kaliumsorbaat.



Spieren en Pezen

VetNutrition MuscleAid pellet
voor een gezonde spierfunctie en herstel na arbeid.

Een supplement dat is ontworpen om een gezonde spierfunctie en herstel bij werkpaarden te ondersteunen. 
Aminozuren ondersteunen een gezonde spierontwikkeling.

MuscleAid  bevat o.a. L-Carnitine, welke het verbranden vetzuren bevordert om meer energie te verkrijgen. 
Het helpt tegen vermoeidheid en voorkomt spierverzuring.

Bovendien vermindert L-Carnitine de spierafbraak en de ophoping van melkzuur in de spieren tijdens de arbeid, 
training of wedstrijden. Het zorgt voor een sneller herstel na inspanning.

MuscleAid is een geweldige keuze voor prestatiepaarden of voor paarden in zware arbeid.

Analytische samenstelling:
Ruw eiwit  52.5%   Ruwe as           8.9% 
Ruwe vezel     2.8%  Ruw vet             4.1%

Compositie mg/kg.: 
Sojameel (non GMO), melasse, spirulina

Toevoegingen p / kg.:
Dl-Metionine                            (3c301)                  4.000 mg
L-lysine    (3.2.3)                  10.000 mg
L-Threonine                               (3c410)                  2.000 mg
L-Carnitine                                (3a910)                    1.500 mg

Keep One Step Ahead!

Aminozuren, L-Carnitine & Spirulina
ter ondersteuning van een

gezonde spierontwikkeling

Aminozuren, L-Carnitine & Spirulina
ter ondersteuning van een

gezonde spierontwikkeling

MuscleAid
Pellet

α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

α DE BY-1 00002

Pellet

Verkrijgbaar in:
emmer          1500 gr.
emmer         2500 gr.
emmer         4500 gr.

Spierdoorsnede
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Gebruiksaanwijzing voor een paard van 500 kg:
Paard:      60 gram per dag
Pony's:     30 gram per dag
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VetNutrition MuscleAid Xtra poeder
ter ondersteuning van de ontwikkeling van spiervorming en energie.

Spirulina is rijk aan vitamines, essentiële aminozuren, omega 3 vetzuren, essentiële vetzuren, allerlei mineralen 
en eiwitten. Het eiwitgehalte is ongeveer 60 tot 70%.

Aminozuren ondersteunen een gezonde spierontwikkeling.

L-Carnitine bevordert de verbranding van vetzuren en speelt een belangrijke rol bij de energieproductie van het 
lichaam. Bovendien vermindert L-Carnitine de spierafbraak en vermindert het ook de opbouw van melkzuur in 
de spieren tijdens de oefening. 
L-Carnitine zorgt voor sneller herstel na inspanning.

Gamma Oyzanol is een van die stoffen die dienen als bouwsteen voor de hormonen die spieren opbouwen. 
Promoot spierontwikkeling, lichamelijk welzijn, spierkracht en dus prestatieverhoging.

Dit maakt MuscleAid Xtra de beste keuze voor wedstrijdpaarden.

Analytische componenten:
Ruw eiwit 52,5%, ruwe as 8,9%, ruwe celstof 2,8%,
Ruw vet 4,1%

Samenstelling:
Sojameel (niet-GMO), melasse, spirulina.

Fysiologische voedingsadditieven p/kg.:
Dl-methionine (3c301) 4.000 mg
L-lysine (3.2.3) 10.000 mg
L-threonine (3c410) 2.000 mg
L-carnitine (3a910) 20.000 mg
Gamma-oryzanol 10.000 mg

voor een
natuurlijke 

spierontwikkeling 

Keep One Step Ahead!

Aminozuren, L-Carnitine & Spirulina
ter ondersteuning van een

gezonde spierontwikkeling.

Aminozuren, L-Carnitine & Spirulina
ter ondersteuning van een

gezonde spierontwikkeling.

MuscleAid Xtra

α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

poeder

α DE BY-1 00002

Poeder

verkrijgbaar in:
emmer   1500 gr.
emmer  3000 gr.
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Gebruiksaanwijzing voor een paard van 500 kg: 
Paard:    60 gram per dag
Pony's:    30 gram per dag

De maatlepel van 50 ml. (meegeleverd) bevat ± 30 gram.



Spieren en Pezen

VetNutrition MuscleBuild Sport pellet
spierontwikkeling en herstel. Verbetert de fysieke conditie

MuscleBuild Sport bevat de optimale hoeveelheden HMß, gamma-oryzanol, L-carnitine en
Essentiële aminozuren (BCAA’s) om het meeste uit uw training te halen als het gaat om het opbouwen van 
spiermassa, spierherstel en lichaamsbouw.

HMß (B-hydroxy B-methylbutyraat) is een stofwisselingsproduct dat ontstaat door de afbraak van de essentiële
Aminozuur leucine. HMB zorgt ervoor dat leucine door spiercellen kan worden opgenomen. 
Daarom is het verantwoordelijk voor het spieropbouwende effect van leucine. HMB voorkomt dat intensieve 
training spierafbraak veroorzaakt (vanwege cortisolafgifte) in plaats van spieren op te bouwen. Dit verhoogt de 
effectiviteit van de training.

Gamma Oryzanol ondersteunt spierontwikkeling, gewichtstoename en stelt sportpaarden in staat te presteren 
en om spieren op te bouwen. Het gebruik van Gamma Oryzanol moet altijd samen gaan met actieve training.

Carnitine (L-carnitine) is een aminozuur dat vet naar de mitochondriën transporteert voor aerobe oxidatie
en energieopwekking, door het gebruik van vet voor energie door het lichaam te verbeteren en zo spier 
glycogeen te behouden,  carnitine kan voordelen bieden tijdens aerobe oefeningen, met name 
uithoudingsvermogen.

BCAA’s richten zich voornamelijk op spieren, waar ze nodig zijn voor de opbouw en herstel van spierweefsel en 
kunnen ook worden afgebroken ten behoeve van energieproductie. BCAA’s vertragen de  spierverzuring.

Keep One Step Ahead!

pellet

Muscle Build
Sport

Haalt het maximale uit je training als het gaat over de 
opbouw van spiermassa, spierherstel en de opbouw van 

conditie.
Bevat  o.a. HMß,  Gamma Oryzanol , L-Carnitine en BCAA

Muscle Build

Haalt het maximale uit je training als het gaat over de 
opbouw van spiermassa, spierherstel en de opbouw van 

Bevat  o.a. HMß,  Gamma Oryzanol , L-Carnitine en BCAAα DE BY-1 00002

VetNutrition Supplements
voor al uw veterinaire supplementen

α DE BY-1 00002

Pellet
verkrijgbaar in:
  1500 gr.
  4500 gr

Samenstelling:
Sojameel (non-GMO), melasse, spirulina

Analytische componenten:
Ruw eiwit 52,5%, ruwe as 8,9% ruwe celstof 2,8%,
Ruw vet 4,1%.
   
Fysiologische voedingsadditieven p/kg:
HMß (B-hydroxy B-methylbutyraat)  50.000 mg
L-carnitine (3a910)    20.000 mg
Gamma Oryzanol       10.000 mg
L-lysine  (3.2.3)       10.000 mg
Dl-methionine  (3c301)       4.000 mg
L-threonine  (3c410)       2.000 mg
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Gebruiksaanwijzing:
Paard: 500-550 kg:   50 gram per dag
Pony's:    25 gram per dag



Spieren en Pezen

MuscleProtect Sport pellet
voorkomt spierproblemen en verkort de hersteltijd na intensief werk

MuscleProtect Sport is bedoeld voor sportpaarden die langdurig worden belast tijdens training en competitie.
Draagt bij aan de bescherming van spieren, door de afgifte van melkzuur tijdens inspanning te verminderen en het 
verhogen van het niveau van spierenzymen na inspanning.

De ingrediënten in MuscleProtect Sport verminderen spierpijn en stijfheid tijdens een trainingsperiode en verkorten 
de hersteltijd na intensieve arbeid.

MuscleProtect Sport stopt spierproblemen voordat ze je paard stoppen!

Bevat Vitamine E & Selenium / SOD / L-Carnitine / Vitamine C / OPC / Magnesium

Vitamine E (tocoferol) wordt het meest erkend als een antioxidant die nauw samenwerkt met zijn partners 
Selenium en Vitamine C om het lichaam te beschermen tegen oxidatieve stress door inspanning, ziekte en 
bepaalde medische aandoeningen.
Melofeed* / Super Oxide Dismutase (SOD) is een belangrijk enzym dat betrokken is bij de verdediging van (spier)
cellen die worden blootgesteld aan oxidatieve stress (vrije radicalen). Superoxide dismutase is een essentieel 
enzym dat zuurstofradicalen opruimt in organismen voordat ze cellen en weefsels kunnen beschadigen. 
Zo blijft je paard beschermd tegen de gevaren van oxidatieve stress tijdens en na het sporten. 
L-Carnitine is een aminozuurcomplex dat de energieomzetting in spiercellen verbetert. Carnitine transporteert 
vetzuren van de bloedbaan naar de mitochondriën, de krachtcentrales van een spiercel. 
Daar worden de vetzuren als energie verbruikt.
L-Carnitine verhoogt de weerstand tegen vermoeidheid en verbetert de prestaties.
Druivenpitextract (OPC) is de meest geconcentreerde vorm van antioxidanten. 
Bekend als proanthocyanidinen, de antioxidanten in druivenpitten en schil blijken samen te werken met 
vitamine E om vrije radicalen te neutraliseren.

Samenstelling: 
Lijnzaadextractmeel, Druivenpitmeel, melofeed (een natuurlijke bron van 
superoxide dismutase), magnesiumoxide

Uitgedrukt in mg/kg
vitamine E    (3a672a)   100.000 mg
vitamine C    (3a312)     76.000 mg
L-carnitine    (3a910)     50.000 mg
druivenpitextract (OPC)        15.000 mg
SOD (Superoxide dismutase)        10.000 mg
Magnesium           8.000 mg
Zinkchelaat    (3b612)        7.692 mg
Koperchelaat    (3b407)        2.083 mg
Mangaanchelaat   (3b505)         1.587 mg
Selenium (in seleniumgist van Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060), geïnactiveerd  (3b3810)              20 mg
Selenium in natriumseleniet  (3b801)                 5 mgα DE BY-1 00002

Pellet

verpakking:
1500 gr.
4500 gr.
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Gebruiksaanwijzing:
25-50 gram afhankelijk van de benodigde inspanning per dag op het voer.



Spieren en Pezen Spieren en Pezen

VetNutrition MuscleStrong B
bevordert  een gezonde spierfunctie bij het paard

Muscle Strong B helpt bij het bevorderen van een gezonde spierfunctie bij uw paard. 
Het is zo geformuleerd dat wanneer het paard de symptomen heeft van extreme spierkrampen en ongemak 
door overbelasting, dit product de effecten onmiddellijk verlicht. 
Het vermindert ook de opbouw van melkzuur in de spier! 
Dit maakt de paarden veel meer bereid om te presteren tijdens wedstrijden.

Aanbevolen voor paarden met PSSM.

Muscle StrongB kan preventief worden gebruikt bij paarden die gevoelig zijn voor Tying-Up.

Muscle Power Motion
pasta

α DE BY-1 00002

Equine nutritionyour partner in

Content: 30 ml.

Muscle Power Motionhelpt bij het bevorderen van een gezonde 
spierfunctie bij het paard. Het is zo samengesteld dat het de symptomen
van een verkramping en extreme spierongemakken als gevolg van 
overbelasting  onmiddellijk verlicht. Verminderd de opbouw van melkzuur in 
de spier.
Samenstelling in mg/kg:
Vitamine B1   Thiamine                             4620 mg
Vitamine B2  Ribofl avine                                  1870 mg
Vitamine B6  Pyridoxine                                3080 mg
Vitamine B12   Cobalamine                                 3000 µg
Vitamine B3  Niacin                                      47300 mg
Vitamine B5  Panthotheenzuur                           2420 mg

Compositie:
Bentonit, Johannisbroodmeel, Johannes brood kernmeel.

Gebruiksaanwijzing: Dien toe aan de achterkant van de tong van het paard.  
Spuit 1/3 inhoud (10 ml.) de 1e dag, 1/3 inhoud (10 ml.) de 2e dag, 
sla 3e dag over en verstrek de resterende inhoud (10 ml.) de 4e dag.

           VetNutrition Equine Supplementen

Samenstelling:
Bentonit, johannesbroodpitmeel, johannesbroodpitmeel.

Vitamine B1     4620 mg
Vitamine B2       1870 mg
Vitamine B6      3080mg
Vitamine B12      3000 µg
Niacine    47300mg
Panthotheen       2420mg

α DE BY-1 00002

Pasta

verkrijgbaar in:
50 ml. injector.
(30 mg.)
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Gebruiksaanwijzing:
Direct achter in de keel van het paard toedienen.
Dien 1/3 van de inhoud op de eerste dag toe, 1/3 van de inhoud op
Tweede dag, niets op de derde dag, de rest van de inhoud op de vierde dag.

Waarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden.
Alleen voor oraal gebruik bij dieren. 
Geef niet meer dan het aangegeven advies dosering, of dosis die door 
uw dierenarts is verstrekt.



Spieren en Pezen

VetNutrition Tendon Care Remedy poeder
ondersteunend bij het herstel van spieren, pezen en ligamenten.

Tendon Care Remedy biedt specifi eke ondersteuning bij het oplossen van problemen van de weke delen zoals 
spieren, pezen en ligamenten. Tendon Care Remedy is de ideale manier om het herstel te versnellen.

Deze geavanceerde formule bevat zorgvuldig geselecteerde hoofdingrediënten, waaronder collageen.
Type I hydrolysaat, om het lichaam van uw paard te voorzien van wat het nodig heeft om de weerstand van pezen 
en banden te vergroten.

Tendon Care Remedy bevat o.a. Silica, een essentieel sporenelement voor de gezondheid van het bindweefsel.
MSM, waarvan is aangetoond dat het de weefsels beschermt tegen de schadelijke effecten van inspanning en 
stress. Vitamine C (antioxidant), die belangrijk is bij de aanmaak van bindweefsel.

Wanneer wordt Tendon Care Remedy  Remedy gebruikt?
Bij paarden met spier-, gewrichts- of peesblessures om het herstel te bevorderen.
Ter voorkoming van blessures onder hoge belasting of bij paarden die vatbaar zijn voor blessures.

Analytische componenten:
Vocht 23,6%, Ruw Eiwit 48,4%, Ruw Vet 1,1%, Ruwe Vezel 1,9%,
Ruwe as 6,7%, stikstofvrije organische stoffen 18,3%.
Samenstelling mg./kg.:
Collageen type 1     355.000 mg
MSM       235.000 mg
Glucosamine HCl      100.000 mg
Bromelaïne         30.000 mg
Siliciumdioxide   (E551a)      20.000 mg
Vitamine C          10.000 mg
Magnesiumoxide          8.000 mg
Curcuma longa          8.000 mg
Hyaluronzuur (HA)            1.750 mg
Mangaanchelaat Glycinehydraat (3b-506)         1.587 mg
Chondroïtinesulfaat           1.000 mg
Kruiderij met appelsmaak.α DE BY-1 00002

Poeder

verkrijgbaar in:
 1500 gr.
 4500 gr.

voor pezen, spieren & ligamenten.voor pezen, spieren & ligamenten.

Tendon Care 
Remedy

α DE BY-1 00002

VetNutrition Supplementen
voor al uw veterinaire supplementen.

Keep One Step Ahead!
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Gebruiksaanwijzing:
50 gram per dag op het voer.
De maatlepel is ±30 gram.

Opslag condities:
Droog bewaren bij 10-20 °C. Buiten bereik van kinderen houden.
(houdbaarheid is gegarandeerd indien bewaard onder voorgeschreven 
omstandigheden).



Vitaminen & Mineralen

VetNutrition Formule E
bevat tevens het Lysine.

voor het
spierherstel na

inspanning.

Keep One Step Ahead!

natuurlijk vitamine E voor
spierherstel na inspanning.

Formule E
poeder 20.000 mg/kg.

natuurlijk vitamine E voor
spierherstel na inspanning.

Formule E

α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

Formule E ondersteund paarden met maandagziekte of tying-up (klinische symptomen van immobilisatie) en 

sportpaarden om kramp tegen te gaan na intensieve training.

Een langdurig vitamine E-tekort kan leiden tot verschillende ziekten en ziektebeelden zoals spierdystrofi e (door 

zwak, zuurstofarm spierweefsel). Tevens kan het zich uitten in problemen met het ontspannen van de spieren, 

ze herstellen slechter na hevige inspanningen en kunnen zelfs spiertrillingen vertonen.

Analytische samenstelling:
vocht 6,6%     ruwe as 52,5%
ruw eiwit 7,0%    ruwe vezel 4,3%
ruwe olie & vet 2,5%    calcium 15,3%
fosfor 0,5%     magnesium 1,0 %
kalium 0,8%     natrium 0,1%

Toevoegingen p./kg.: - Vitaminen:
Vitamine E (3A700)    20.000 mg

Aminozuren:
lysine     2.800 mg
methionine     11.000 mg
methionine + cystine   2.600 mg
threonine     2.300 mg
tryptofaan     980 mg

Sporenelementen:
natriumseleniet  (E8 )   60 mg
ijzer      1.577 mg
koper      14,6 mg
mangaan     53 mg
selenium     60 mg     
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α NL 08415

Poeder
Verkrijgbaar in:
emmer 1500 gr.
emmer 3000gr.

Gebruiksaanwijzing:        Paarden 25 gram per dag



Vitaminen & Mineralen

VetNutrition Magnesium Performance
ter ondersteuning van het vermogen om te ontspannen

Magnesium Performance pellets is een supplement voor het optimale evenwicht bij paarden. 
Magnesium is nodig om spieren weer in een rust toestand te laten terugkeren. Calcium speelt een rol bij het 
aanspannen van de spieren, magnesium is nodig om de spieren weer in de rusttoestand te laten terugkeren. 
Magnesium ontspant, ontkrampt en zorgt voor een sneller en beter herstel na inspanning.

Een tekort aan magnesium uit zich snel in nervositeit en het onvermogen om te ontspannen. 
Extreme spierpijn en overgevoeligheid, waaronder spiertrillingen en aritmieën (hartritmestoornis) een stoornis 
die wordt gekenmerkt door een onregelmatigheid van het hartritme kunnen ook duiden op magnesiumtekort. 

Het kan de spieren blokkeren en leiden tot spier bevangenheid. 
Magnesium werkt gunstig op de stofwisseling en de energie van het paard.

Het is nodig voor het functioneren van het neurologische systeem en om energie uit voedsel te halen 
voor spierfunctie en voor de regulering en activering van enzymen in het lichaam.

Analytische samenstelling p/kg:
Calcium                       37.000 mg 
Fosfor               0 mg
Natrium               0 mg 
Magnesium                180.000 mg

waarvan: Magnesiumoxide 10% en Magnesiumfumeraat 8%

Samenstelling: 
Lijnzaadmeel, Tarwekiemen, Melasse, 

Nutritionele toevoegingen p/kg: 
Vitamine B1                               700 mg 
Vitamine B2                                1.000 mg 
Vitamina B6                              700 mg

Keep One Step Ahead!

Magnesium
Performance

α DE BY-1 00002

VetNutrition  Equine Supplementen

pellet

Magnesium is een essentieel mineraal nodig voor 
het functioneren van het zenuwstelsel en 

benutten van energie uit voeding.

α DE BY-1 00002

Pellet
Verkrijgbaar in:
emmer  1500 gr.
emmer 5000 gr.
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Gebruiksaanwijzing  voor een paard  500 kg.:
Onderhoudsdosering:   25 gr. por dia
Bij spierpijn:     50 gr. per dag - gedurende 7 dagen
     schakel dan over op onderhoudsdosering.



Vitaminen & Mineralen

VetNutrition MSM Puur 100%
ondersteuning voor spieren, kraakbeen, haar, hoeven, longweefsel, 

hart en bloedvaten.

MSM staat voor Methyl-Sulfonyl-Methaan en is een natuurlijke vorm van organisch gebonden zwavel, een 
lichaamseigen stof met ongekende preventieve en therapeutische eigenschappen.

MSM is nodig voor het aanmaken en repareren van cellen en zorgt voor het doordringbaar maken van de 
celwand. Hierdoor kunnen water en voedingsstoffen de cel binnendringen en kunnen afvalstoffen en toxinen 
afgevoerd worden.

MSM is in staat zich te binden aan lichaamsvreemde eiwitten en vrije radicalen. Het is daarmee een krachtige 
antioxidant. De rol van MSM is zeer belangrijk bij de synthese van keratine, vooral de sterkte daarvan. Zo bevat 
het keratine van de hoeven meer zwavelbindingen dan dat van haar.

Deze natuurlijke, organische stof is een ideale manier om het zwavelgehalte in het lichaam te verhogen en de 
sterkte van haren en hoeven te verbeteren. MSM is een zeer veilig en effi ciënt voedingssupplement om de 
kwaliteit en aanmaak van alle zwavelhoudende eiwitten van het bewegingsapparaat te ondersteunen.

Compositie:
MSM    (MethylSulfonylMethaan)         100%

Keep One Step Ahead!Keep One Step Ahead!

MSM
methylsulfonylmethaan

α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

is een natuurlijke vorm van organisch gebonden 
zwavel, een lichaamseigen stof met ongekende 
preventieve en therapeutische eigenschappen. 

α DE BY-1 00002

Poeder
Verkrijgbaar in:
pot  1000 gr.
emmer  2000 gr.
emmer 4000 gr.

Gebruiksaanwijzing:
Onderhoudsdosering:       10-25 gram p/dag
Ernstige gevallen:      30-40 gram p/dag
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Bewaarcondities: Koel en droog bewaren 07-20 ° C. 
Buiten bereik van kinderen



Vitaminen & Mineralen

VetNutrition Power E
aminozuren en L-carnitine ter ondersteuning van een gezonde spierontwikkeling

Power E bevat een hoge concentratie aan natuurlijke vitamine E zonder selenium in combinatie met
aminozuren die de opbouw en bescherming van spieren ondersteunen, terwijl L-carnitine het verkrijgen van
meer energie ondersteunt door een betere verbranding en het herstellen van vermoeide spieren.
Sportpaarden kunnen profi teren van L-Carnitine.

Het helpt bij prestaties tijdens langdurige inspanning op een positieve manier. L-Carnitine ondersteunt een
verhoogde vetverbranding, wat de afgifte van extra energie in het lichaam garandeert.
Deze extra energie zorgt ervoor dat paarden hun inspanning langer kunnen volhouden en uiteindelijk het
uithoudingsvermogen vergroten. Daarnaast draagt L-Carnitine bij aan het verminderen van spierafbraak,
vermindert het de de ophoping van melkzuur in de spieren tijdens het sporten en 
garandeert het een sneller herstel na het sporten.

Analytische bestanddelen:
vocht 5%, ruwe as 20%,ruw eiwit 4,0% , ruwe vezel 0,1%,
ruwe olie & vet 2%, natrium 0,1%,  Koolhydraten 50%

Samenstelling: glucose, zeewier.

Toevoegingen per kg: Vitaminen:
Vitamine E   (3A700)   60.000 mg
Vitamine C          1.000 mg
Vitamina B1         2.500 mg
vitamina B12           1.250 μg

Aminozuren:
Methionine   (3.1.1)    20.000 mg
L-ysine   (3.2.5)             60 mg

Chemisch duidelijk omschreven stoffen met een vergelijkbaar
biologisch effect als vitaminen:
L-Carnitine 50.000 mg

Keep One Step Ahead!

Vitamine E, Aminozuren & L-Carnitine
ter ondersteuning van een

gezonde spierontwikkeling.

Vitamine E, Aminozuren & L-Carnitine
ter ondersteuning van een

gezonde spierontwikkeling.

Power E

α DE BY-1 00002

VetNutrition Supplementen
voor al uw veterinaire supplementen.

poeder

α DE BY-1 00002

Poeder
Verkrijgbaar in:
emmer 1500 gr.
emmer 3000 gr.
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vocht 5%, ruwe as 20%,ruw eiwit 4,0% , ruwe vezel 0,1%,

Gebruiksaanwijzing:
Paard: 500 - 550 kg.   in training of competitie   50 gram per dag.
Fokmerries:         50 gram per dag.
Pony’s:         25 gram per dag.



Vitaminen & Mineralen

bij neurogene 
aandoeningen. 

Keep One Step Ahead!

Maakt energie beschikbaar en 
heeft gunstige invloed op 
neurogene aandoeningen.

Maakt energie beschikbaar en 
heeft gunstige invloed op 
neurogene aandoeningen.

Vitamine B1

α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

Thiamine

Compositie:  

Vitamine B1 - Thiamine  100.000 mg / kg.

Vitamine B1 - het Thiamine ondersteunt de gezondheid van de hersenen en het zenuwstelsel. 
Thiamine die vrijkomt door microbiële synthese in de darm is niet voldoende om te voorkomen dat 
defi ciëntiesymptomen (verminderde eetlust, ataxie, gewichtsverlies) kan ontstaan en wordt daarom aanbevolen.

Thiamine speelt een cruciale rol bij de juiste overdracht van zenuwimpulsen, waardoor paarden zich meer 
geconcentreerd en op hun gemak voelen.

α DE BY-1 00002

Poeder
verkrijgbaar in:
Pot: 1000 gr.
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Opslag condities:
Droog bewaren bij 10-20 °C.
Buiten het bereik van kinderen houden.
(houdbaarheid is gegarandeerd indien bewaard onder voorgeschreven condities)

Gebruiksaanwijzing:   10 gr per dag over het voer.

VetNutrition Vitamine B1 - Thiamine
maakt energie beschikbaar en heeft een gunstig effect op neurogene aandoeningen



Vloeibare Vitaminen

VetNutrition BX-Forte vloeibaar
ter ondersteuning van de energievoorziening, zenuwfuncties en spierspanning

Het vitamine B-complex wordt gebruikt bij de preventie en behandeling van aandoeningen die verband houden 
met een tekort aan vitamine B. Paarden kunnen tot op zekere hoogte vertrouwen op hun eigen gegenereerde 
B- vitaminen om aan hun volledige eisen te voldoen. B-complex vitaminen spelen een vitale rol in het 
metabolisme van een paard waardoor de nutriënten in de verstrekte voedingsmiddelen goed opgenomen 
worden. 

Vitamine B-complex wordt gebruikt bij de preventie en behandeling van aandoeningen geassocieerd met 
vitamine B- defi ciëntie. Het wordt het meest gebruikt bij paarden die niet voldoende eten, een slopende ziekte 
hebben, bij lever aandoening, of lange revalidatie na een zware operatie. Vitamine B-complex is betrokken bij de 
productie van energie, de spijsvertering, de leverfunctie en de bloed productie.

BX-Forte biedt verbeterde prestaties, ondersteunt alle energiesystemen, ondersteunt de zenuwfunctie en 
spierspanning, is essentieel bij de vorming van rode bloedcellen en helpt de effecten van stress te verminderen.

Analytische samenstelling:
Vocht       95%  Ruwe as   0.6%
Ruw eiwit                   5.5%  Ruwe vezel                   0%
Ruw vet      0.2%  Natrium                          0.2% 
Lysine          0%  Methionine                        0%

Compositie: 
1,2, Propanodiol, Cloruro de sodio.

Toevoegingen p/liter: Vitaminen, Provitaminen:
Vitamine K               (Menadion)        4.000 mg 
Vitamine B1                     (3a820)        4.000 mg 
Vitamine B2              (Ribofl avine)        4.500 mg 
Vitamine B6                      (3a831)        5.000 mg
Vitamine B12               (Cyanocobalamine)      50.000 μg
Biotine                     (3a880)       75.000 μg 
Niacinamide                      (3a315 )     35.000 mg 
Pantotheenzuur                    (3a842)       17.500 mg
Foliumzuur                       (3a316)           500 mg
L-Carnitine                       (3a910)        4.000 mg 

Keep One Step Ahead!

Vitamine
BX-Forte

vloeibaar

α DE NI 4000 36

VetNutrition Equine Supplementen

ter ondersteuning van energievoorziening,
zenuwfunctie & spierspanning.

α DE NI 3 52 004

Vloeibaar

Verkrijgbaar:
dispenserfl es                500 ml.
dispenserfl es              1000 ml.
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Gebruiksaanwijzing voor paard 500 kg.:

Volwassen paard:         3-5 ml. per dag
Veulen          2-4 ml. per dag
Te gebruiken over het voedsel of in drinkwater.



Keep One Step Ahead!

Vitamine 
E+Se

α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

poeder 50.000 mg/kg.

Vitamine 

natuurlijk vitamine E voor
spierherstel na inspanning.

Vitaminen & Mineralen

VetNutrition Vitamine E+Se
draagt bij aan de optimalisatie van spierprestaties en conditie

Vitamine E + Selenium bevat tevens Lysine, een belangrijk aminozuur voor spieren. Vitamine E en Selenium 
wordt vaak aan sportpaarden verstrekt in training en bij het fokken van paarden ter ondersteuning van spieren en 
vruchtbaarheid.

Vitamine E + selenium zijn sterke antioxidanten die zorgen voor de afvoer van afvalstoffen die ontstaan door 
spierinspanning (melkzuur).

Het ondersteunt gezonde cellen door ze te beschermen tegen de effecten van intensieve lichaamsbeweging en 
stressvolle situaties.

Analytische bestanddelen in % :
Ruw Eiwit 21,05, Ruwe Olie en Vet 5,67, Ruwe Celstof 2,05,
Ruwe As 22,03, Natrium 6,31, In HCL onoplosbaar as 5,50.

Additieven (uitgedrukt in milligram per kilogram product):
Vitaminen en Provitaminen:
Vitamine E (All-rac α-tocoferylacetaat)  3a700  50.000 mg

Organische Selenium (Selenomethionine)
(door Saccharomyces Cerevisiae))   3b8.12       9.100 mg

Monohydrochlorine van L-Lysine puur  3.2.3   78.400 mg

α DE BY-1 00002

Poeder
Verkrijgbaar in:
emmer 1500 gr.
emmer 3000 gr.
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Ruw Eiwit 21,05, Ruwe Olie en Vet 5,67, Ruwe Celstof 2,05,

Gebruiksaanwijzing:
Paard: 500 - 550 kg.   in training of competitie   50 gram per dag.
Fokmerries:         50 gram per dag.
Pony’s:         25 gram per dag.



Vloeibare Vitaminen

VetNutrition Vitamine E+Se vloeibaar
wateroplosbaar - 200.000 mg. p/liter

Vitamine E+Se vloeibaar speelt een belangrijke rol in het immuunsysteem, hart, bloedsomloop, zenuw- en 
spierfunctie , neuromusculaire en reproductieve functies.Bij paarden in training geeft een tekort aan vitamine 
E sneller spierbeschadiging.  Voor paarden in training die gevoelig zijn voor "tying-up" is er een waarneembaar 
voordeel van vitamine E en selenium verstrekking. Deze antioxidanten kunnen de ernst van door inspanning 
veroorzaakte vrije radicale schade aan spiercellen verminderen. Na training of wedstrijd door het drinkwater 
geeft een sneller herstel van fatigue en/of spierbeschadiging. Gemakkelijk toe te dienen. Toedienen direct na 
zware inspanning of wedstrijd door het drinkwater voor sneller herstel.

Analitische samenstelling:
Vocht       55%  Ruwe as   0.6%
Ruw eiwit        0,3%  Ruwe vezels                    0%
Ruw vet    23,4%  Natrium                           0.2% 
L-Lysine         0%   Methionine                         0%
Compositie: 
1,2, Propanodiol, Cholinechloride.
Toevoegingen p/liter: Vitamine:
Vitamine E                         (3a700)       200.000 mg
Sporenelementen:
Selenium     (E8)               Natriumseleniet             50 mg

Keep One Step Ahead!

Bevat 200.000 mg. vitamine E per liter.Bevat 200.000 mg. vitamine E per liter.

Vitamine
E+Se

vloeibaar

α DE NI 4000 36

VetNutrition Equine Supplementen

Gebruiksaanwijzing voor paard 500 kg.:
Paard:                                                5-10 ml. p/ dag.
Veulen, ponie                                                                   2-4 ml. p/ dag.
Te gebruiken over het voedsel of in drinkwater.

α DE NI 3 52 004

Vloeibaar
Verkrijgbaar in:
doseerfl es                500 ml.
doseerfl es              1000 ml.
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Vloeibare Vitaminen E voor PSSM paarden.

Samenstelling:
Vitamine E (3a700) α-Tocopherol is een transparante,
enigszins lichtgele tot licht oranjerode, visceuze vloeistof.
Activiteit: min. 94% α-tocopheryl (3a700)
Oplosbaarheid: Niet oplosbaar in water.

α DE  NI 3 52 004

Vloeibaar ~ Verkrijgbaar in doseerfl es:
fl es               250 ml, 500 ml  en 1000 ml.

PSSM – het Poly Saccharide Storage Myopathy - is een verzamelnaam voor een groep spierziekten die 
voorkomen bij paarden van verschillende rassen. Paarden met PSSM kunnen uiteenlopende klinische symptomen 
laten zien, waaronder spierstijfheid, overmatig zweten, niet willen lopen, verminderd presteren, verlies van 
bespiering, spiertrillingen, aanvallen van spierbevangenheid en koffi ekleurige urine. Deze symptomen worden ook 
wel samengevat onder ‘spierbevangenheid’, maar niet iedere spierbevangenheid is PSSM.

Dosering:
Gebruik: 5-15 ml per dag over het voer, tenzij anders voorgeschreven
door uw dierenarts. (1 theelepel is 5ml.)
Houd goed gesloten, koel en droog in de originele verpakking. 
Geopende verpakkingen moeten na gebruik nauwkeurig worden 
gesloten. Bewaren op kamertemperatuur tussen 15º C. en 25º C.



Universeel

VetNutrition EquiShine for Horses
voor een gezonde en glanzende vacht en sterke hoornlaag

VetNutrition EquiShine is een unieke formule van geëxtrudeerd lijnzaad, psyllium, probiotica, biergist, 
vitamine, mineralen, aminozuren, kruidenextract plus een middel tegen mycotoxinen. 
De gepatenteerde extrusie van lijnzaad streeft naar een maximale beschikbaarheid van omega 3-vetzuren.

Geëxtrudeerd betekent dat het lijnzaad door een speciale behandeling wordt ontsloten en het daardoor 
gemakkelijker wordt opgenomen door uw paard. Het zo verwerkte lijnzaad is vier keer effectiever dan pure 
lijnzaadolie met betrekking tot het effect van omega-3-vetzuren op het paard. Lijnzaad is een vetrijk product dat 
een hoog gehalte slijmstoffen bevat. Deze slijmstoffen geven een goede bescherming van het slijmvlies van het 
maagdarmkanaal.

EquiShine is absoluut blauwzuur vrij, een schadelijk bestanddeel in lijnzaad.
 Voordelen van EquiShine:

•      prachtige glanzende vacht en verzorging van de huid
•      ondersteuning bij hoef gerelateerde problemen
•      het ondersteunen van de eetlust
•      stimulering van de darmwerking en spijsvertering
•      ondersteuning zandvrij houden van maag- darmkanaal
•      ondersteuning vruchtbaarheid en van het immuunsysteem

α DE  SA 1 00119

Poeder
Verkrijgbaar in:
emmer: 2500 gram
emmer: 5000 gram
10 kg. in 4 zakken van 2500 gram.

43

Analytische componenten: Ruw eiwit 17,50%, Ruwe olie en vet 25,00%, 
Ruwe celstof 7,80%, Ruwe as 4,00%, Natrium 0,05%, Calcium 0,30%, 
Fosfor 0,72%, Zetmeel 7,30%, ADF 16,00%, NDF 36,00%,
Suikers 3,90%, omega-3-vetzuren 137 g, omega-6-vetzuren 40 g.
Technologische toevoegingen p/kg.: Citroenzuur, Natriumpropionaat, 
Propylgallaat 9.01 mg, Butylhydroxytololuol BHT 9.04 mg.
Nutritionele toevoegingen p/kg. - Vitaminen: vitamine A (3a672a) 22.165 IE, 
vitamine E (3a700) 33.766 mg, vitamine C (3a300) 17.316 mg, vitamine B¹
(3a820) 6.58 mg, vitamine B2 7.911 mg, vitamine B6 (3a831) 0.762 mg,
Vitamine B12 10,39 μg, calcium-d-pantothenaat (3a841) 23,307 mg, 
biotine (3a880) 18,09 mg, niacine (3a314) 25,63 mg, cholinechloride 
(3a890) 79,654 mg.
Aminozuren: Threonine (3.3.1) 228.968mg, Lysine 1189.61mg, Methionine 
114.286 mg, Arginine + Lysine 644.156 mg, Methionine + Cystine
658.009 mg, Tryptofaan 199.827 mg.
Sporenelementen: natriumseleniet (E8) 32,90 μg, ferrosulfaatmonohydraat 
(E1) 11,08 mg, magnesiumoxide (E5) 6926,41 mg.
Zoötechnische toevoegingen p/kg.: Schizochytrium sp. 415.584 mg,
Saccharomyces cerevisiae 4b 1702 (NCYC Sc 47) 1x1012 cfu / kg,
Chinoptiloliet van sedimentaire oorsprong, Fructo-oligosacchariden FOS.
Sensorische toevoegingen p/kg: 
rozemarijn, totale aromatische toevoegingen 0,03 g.
Samenstelling: Tarwekiemen 39,9%, Geëxtrudeerd lijnzaad 60%,
Koolzaadolie, haver.

Gebruiksaanwijzing:
Ponies en jaarlingen:    1 maatschep     25 g. p/dag,
Paarden (550-650kg.   2 maatscheppen    50 g. p/dag,
grote paarden 650 kg.+   3 maatscheppen    75 g. p/dag.



Universeel

VetNutrition ProVite
een uitgebalanceerd voedingssupplement voor paarden die moeten presteren

Analytische samenstelling: 
Lijnzaad 27,5%; Spirulina 12,0% ; Sojameel 12,0% ; 
Calciumnatriumfosfaat 9,3%; Biergist (Saccharomyces cerevisiae) 
5,0%; Kaliumchloride 4,5%; Magnesiumoxide 2,8%; Calciumcarbonaat 
2,4%; Natriumchloride 2,1%; Methylsulfonylmethan (MSM) 0,5%

Nutritionele toevoegingen per kg:
Vitamine A 397.000 IE, Vitamine D 3 47.000 IE, Vitamine E 6.000 mg
Vitamine B1 845 mg, Vitamine B2 80 mg, Vitamine B6 320 mg,
Vitamine B12 2.645 µg, Vitamine C 8.820 mg, ß-Carotene 70 mg,
Biotine 26.000 µg, Choline chloride 4.850 mg, Foliumzuur 1.060 mg,
Lysine 26.460 mg, Methionine 5.910 mg, Niacine 2.205 mg,
Pantotheenzuur 740 mg, Threonine 7.940 mg, Tryptophan 2.380 mg,
Glutamine 36 mg, IJzerchelaat 4.410 mg, Jodium 18 mg, Kobalt 18mg,
Koper-(II)-Protein-Hydrolysatchelat (3b407) 1.320 mg,
Mangaanchelaat 2.610 mg, Selenium (organische) 17,6 mg,
Zinkchelaat 3.530 mg

α DE BY-1 00002

Pellet
Verkrijgbaar in:
emmer  2000 gr.
emmer 5000 gr.
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ProVite is ideaal voor sportpaarden die zich moeten inspannen. Het kan ook worden gebruikt voor: 
‘Hard Keepers’ (dit zijn paarden die moeilijk op gewicht kunnen blijven), oude paarden, paarden die herstellen 
van een ziekte, dragende / zogende merries en dekhengsten.

Waarom voldoet ProVite korrel aan deze criteria?
Dit komt door de zeer biologisch beschikbare sporenelementen die in dit supplement aanwezig zijn. Heeft 
een hoge aandeel zink, koper en mangaan. ProVite korrel bevat hoogwaardige aminozuren, biokatalysatoren, 
vitamines, sporenelementen en antioxidanten voor een duurzame ondersteuning van de stofwisseling van het 
paard.
Bevat actieve gist (Saccharomyses cerevisiae) stimuleert de darmfunctie, organische zwavel (MSM) om 
vooral paarden met huid-, long- en gewrichtsproblemen te ondersteunen. ProVite korrel is een uniek product 
in samenstelling voor de blijvende goede gezondheid van uw paard in tijden van daling van het gehalte aan 
micronutriënten in het voer.

VetNutrition ProVite betere voeding geeft betere prestaties.

K e e p  O n e  S t e p  A h e a d !

Geavanceerde prestatieformule
met volledig spectrum.

Geavanceerde prestatieformule
met volledig spectrum.

ProVite
α DE BY-1 00002

VetNutrition Equine Supplementen

pellet

Gebruiksaanwijzing voor paard  500 kg.:
Paard:                                                            50 - 60  gram p/dag.
Ponies:                                            25 - 30  gram p/dag



Verzorgingsproducten

VetNutrition Derma Itch Relief
therapeutische rustgevende en verzachtende huidlotion

Derma Itch Relief - Therapeutische lotion om huidirritatie te kalmeren. Onze lotion dringt diep door in de 
huidlagen, zonder cortisone of andere steroïden. Het verzorgt en verzacht de huid van de staart en de manen 
bij ongemakken als gevolg van insectenbeten en vermijdt schuren.
Ondersteunt het herstellend vermogen van de huid.
Derma Itch Relief is een lotion op basis van benzylbenzoaat, een nuttig principe bij de behandeling van 
paarden en pony's die zijn getroffen door terugkerende zomereczeem (DER), verrijkt met calendula-extract 
(Calendula offi cinalis-extract heeft een goed ontstekingsremmend effect op de huid en slijmvliezen)
Derma Itch Relief is de huidlotion die direct op de door irritatie aangetaste plekken wordt aangebracht.

Resultaat in 30 minuten!

Samenstelling:
Geraffi neerde zonnebloemolie, Benzylbenzoaat,
Calendula offi cinalis vetoplosbaar extract,
B.H.T (butylhydroxytolueen), B.H.A (butylhydroxyanisol).

α BO 0481 523

Spray
verkrijgbaar in:
spray fl acon 500ml. 

Derma
Itch

Relief
spray

Therapeutische 
rustgevende

en verzachtende 
huidlotion.

resultaten
binnen

30 minuten.

α BO 0481 523

Keep One Step Ahead!

VetNutrition Supplements
voor al uw veterinaire supplementen
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Gebruiksaanwijzing:
Spray op de te behandelen zones, masseer krachtig tegen de richting van
het haar in, zodat het in de huid dringt. 
Herhaal dit de eerste week twee keer per dag. Verlaag de frequentie 
geleidelijk naar een wekelijkse toepassing. Langdurig zweten of na elke 
wasbeurt de huid opnieuw smeren met Derma Itch Relief. 
Draag altijd latexhandschoenen bij het masseren van Derma Itch Relief.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de ingrediënten. 
Vermijd oogcontact. Alleen voor uitwendig gebruik.



Eigen labels op uw producten!
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Uw eigen label op al onze VetNutrition producten. Deze wordt voorzien van Uw praktijk logo en n.a.w. gegevens.
Deze service is geheel GRATIS en ongeacht het bestelde aantal (dus vanaf 1 stuk).

Wilt u een uniek eigen label met een eigen foto?  Dat kan !
Stuur ons een foto in hoge resolutie en wij sturen u een proefdruk van het label. 
(Let wel foto’s moet auteursrechten vrij zijn).

Enkele voorbeeld labels.

Broncho ProtectBroncho Protect
Natural essential oils
Ter ondersteuning van een optimale longfunctie

Liquid
500ml

Lingehoeve Diergeneeskunde 
Veldstraat 3a • 4033 AK Lienden

0488 48 29 00 • www.delingehoeve.nl

Dier-N-artsen 
Hoogstraat 98a • 4909 AV Oosteind

0162 74 80 62 • www.diernartsen.nl

DKW Psyllium is een aanvullend 
diervoeder voor paarden, pony’s 

en veulens.

Sportpaardenkliniek Wolvega 
Stellingenweg 10  •  8474 EA Oldeholtpade  •  T. 0561-688 555  •  www.dierenkliniekwolvega.nl

DKW 
Psyllium

Joint Support

Supplement

ter ondersteuning voor 
gezonde en soepele 

gewrichten.

Dierenkliniek Emmeloord  •  Espelerlaan 77  •  8302 DC Emmeloord

Keep One Step Ahead!

poeder

Mucosa
Protect en Repair

is een aanvullend diervoeder dat de maagwand van 
uw paard beschermt en maagzuur vermindert.

Vet Nutrition • Platinum Performance Formule  •  www.vetnutrition.nl  •  met oog voor kwaliteitKeep One Step Ahead!

Suzanne Brons  •  Chiropractie voor dieren
Tel.: 06 22 197 582  •  info@suzannebrons.nl  •  www.suzannebrons.nl

αDE BY-1 00002

0516-512 742
DAC Equinoord

Oosterwolde I Noordwolde

Keep One Step Ahead

Pro-Vitaal
Geavanceerde prestatieformule 

met volledig spectrum.

Keep One Step Ahead!

ter ondersteuning van 
spierfatigue en verzuring.

ter ondersteuning van 
spierfatigue en verzuring.

LactaMin
α DE BY-1 00002

Paardenkliniek Hollands Kroon
Waardweg 1  •1775 PJ Middenmeer
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DISTRIBUTIE &  SERVICE

    • Wij houden de voorraad voor u vast, zodat klinieken geen grote hoeveelheden op voorraad hoeven te houden.

    • U kunt elk artikel afzonderlijk bestellen.

    • Al onze producten zijn lang houdbaar.

    • Desgewenst kunnen wij op verzoek ook in afwijkende hoeveelheden (bijv. Bulk) leveren

    • Zelfs het product (private label) kan door ons rechtstreeks naar de klant (NL) worden gestuurd.

    • Snelle levering.

    • Op onze beveiligde website kunt u gemakkelijk bestellen.

    • U ziet direct de bestelde producten, bedrag inclusief alle kortingen.

Vertrouw op kwaliteit, veiligheid, ervaring en deskundig advies over 
VetNutrition Equine Supplementen.



VetNutrition®  Supplements
Tel.: +31 651 58 68 55 ~ E-mail: info@vetnutrition.nl

KvK nummer 74242563
B.T.W. ID. nummer NL 001184943B57

www.vetnutrition.nl
Top kwaliteit voor een optimale prestatie!

K e e p O n e St e p  Ah e a d !

VetNutrition®  Supplements

Hoe te bestellen?
Na goedkeuring ontvangt u een unieke code waarmee u 
exclusief in het bestelsysteem komt. 

Alle VetNutrition uitsluitend verkrijgbaar via uw praktijk.

Via onze website:  www.vetnutrition.nl
via e-mail:   info@vetnutrition.nl
telefonisch:   Rob Woudstra +31 651 58 68 55

Na goedkeuring ontvangt u een unieke code waarmee u 


